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Samenvatting 
Tussen 2007 en 2011 vond in Nederland de grootste Q-koortsepidemie ter wereld plaats. Ruim 
50.000 mensen raakten besmet. Naar schatting ondervindt 20% nog steeds lange termijn gevolgen. 
De optimale zorg voor deze groep is onbekend. Dit onderzoek brengt de geboden en gewenste zorg 
in kaart vanuit het oogpunt van de patiënt én de professional. Daarnaast wordt inzicht verkregen in 
de lange termijn gevolgen Q-koorts patiënten.  
 

Methode. Dit onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek onder 478 patiënten en een Delphi-
studie onder 94 professionals. De online vragenlijst voor patiënten werd in december 2018 uitgezet 
door Q-support en Q-uestion onder de volgende deelnemers: patiënten met chronische Q-koorts, Q-
koortsvermoeidheidssyndroom (QVS), of doorgemaakte Q-koorts. Zorgprofessionals vulden voor de 
Delphi-studie in februari en april 2019 twee online vragenrondes in. Vervolgens vond in juni 2019 een 
expert meeting plaats om de resultaten in een kleinere groep verder uit te werken.  
 

Resultaten lange termijn. De lange termijn gevolgen van Q-koorts zijn groot. In het 
vragenlijstonderzoek geven bijna alle patiënten (94,4%) aan dat zij tien jaar na de epidemie nog 
steeds kampen met gezondheidsklachten. Klachten die het meest op de voorgrond staan zijn 
vermoeidheid, lichamelijke uitputting, geheugen- en concentratieproblemen,  en spier- en 
gewrichtspijn. QVS patiënten hebben de meeste klachten. Hart- en vaatklachten spelen vooral bij 
patiënten met chronische Q-koorts. Het algemene klachtenpatroon is echter overeenkomstig tussen 
de groepen (chronische Q-koorts, QVS en doorgemaakt Q-koorts). Verder beoordelen patiënten hun 
huidige gezondheidstoestand met een 47,2, terwijl gezonde leeftijdsgenoten (55-64 jaar) dit doen 
met een 80,7, waarbij 100 staat voor de beste gezondheid die iemand zich kan voorstellen. Op het 
gebied van participatie geeft drie kwart van de patiënten aan problemen te ondervinden met sporten 
en 65,3% tijdens het uitvoeren van hun hobby’s. Ook ervaart 40,6% problemen met de rol binnen het 
gezin. Op het gebied van arbeid geeft ruim een derde van de patiënten (38,7%) aan dat zij volledig 
stopten met werken vanwege Q-koorts. Een kwart van de patiënten krijgt (deels) een uitkering via 
het UWV. Patiënten die bleven werken, deden dat nog maar voor de helft van het aantal uren van 
wat zij deden voordat zij ziek werden. Kortom, de impact van Q-koorts op gezondheid, participatie en 
arbeid is enorm. 
 

Resultaten zorg vanuit patiënt. Gemiddeld bezochten patiënten 6 zorgverleners, 13,4% bezocht meer 
dan 10 zorgverleners. Zorgverleners die het meeste werden bezocht zijn de huisarts, fysiotherapeut 
en internist. Patiënten met chronische Q-koorts bezoeken ook vaak de cardioloog en chirurg. QVS 
patiënten bezoeken ook vaak de psycholoog en de bedrijfsarts. 75% vindt de zorg niet toereikend. 
QVS patiënten zijn het minst tevreden over de zorg. Patiënten vinden met name dat er te weinig 
kennis is over Q-koorts, er geen begrip of erkenning is en zorg te laat (of helemaal niet) komt. 
 
Resultaten zorg vanuit professional. Professionals geven de zorg die zij konden bieden aan Q-koorts 
patiënten gemiddeld een 7. 20% geeft een onvoldoende aan de geboden zorg. Professionals werken 
gemiddeld met drie partijen samen in de zorg. De meeste samenwerking is met de huisarts, Q-
support en het Radboud Q-koorts Expertise Centrum. Met de bedrijfs-/verzekeringsartsen wordt het 
minst samengewerkt. Medisch specialisten zijn het meest tevreden over de samenwerking, de 
paramedicus (fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog) het minste. De belangrijkste knelpunten 
in de zorg die worden genoemd zijn, het gebrek aan kennis en erkenning bij zorgprofessionals en het 
beperkte wetenschappelijk bewijs van effectieve behandelingen. Goed geregeld in de zorg vinden de 
professionals, Q-support en lotgenotencontact alsmede de expertisecentra en specialistische zorg.  
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Vijf verbeterpunten voor de zorg komen naar voren vanuit de professional: 
- Begrip en herkenning van de ziekte en breder inbedden binnen nascholing 

zoönosen/infectieziekten. 
- Een centraal punt voor laagdrempelig overleg, informatie en doorverwijzing. 
- Samenwerking versterken tussen eerste- en tweedelijns zorg en tussen het medisch en 

arbeidsdomein. 
- Multidisciplinaire aanpak van chronische Q-koorts en QVS is gewenst. 
- Onderzoek naar de werkingsmechanismes en behandeling. Handhaven van bestaande 

initiatieven zoals de chronische Q-koorts database. 
 

     
 
 
Conclusie. Lange termijn gevolgen van Q-koorts zijn groot. In de praktijk blijkt dat de reguliere zorg en  
andere instanties veelal niet bekend zijn met deze lange termijn gevolgen. Ook dit onderzoek 
bevestigt dat het gebrek aan kennis bij zorgprofessionals door zowel de patiënt als de professional 
als het belangrijkste knelpunt in de zorg wordt ervaren. Om de zorg en ondersteuning voor Q-koorts 
patiënten te verbeteren is herkenning en erkenning van de ziekte nodig. 
 

   
Een publiekssamenvatting vindt u als bijlage  

  



5 
 

Inleiding  
Tussen 2007 en 2011 vond in Nederland een Q-koortsepidemie plaats met jaarlijks 
seizoensgebonden uitbraken tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en 
schapen. Naar schatting raakten 50.000 tot 100.000 mensen besmet, daarmee is deze Q-
koortsepidemie de grootste ter wereld.  Bij meer dan de helft van de mensen (ongeveer 60%) 
verloopt de besmetting ongemerkt, ofwel asymptomatisch. De overige mensen ondervinden wel 
symptomen, ofwel acute Q-koorts (1). Acute Q-koorts verloopt meestal mild met een griepachtig 
beeld dat spontaan herstelt na 1 tot 2 weken. Echter kan acute Q-koorts ook een ernstiger beloop 
hebben, met heftige hoofdpijn, hoge koorts, spier- en gewrichtspijn, hoesten en soms zelfs een 
longontsteking of een leverontsteking. De behandeling van acute Q-koorts gebeurt meestal met 
antibiotica gedurende 2 tot 3 weken. Echter werd tijdens de piekjaren van de epidemie, 2008 en 
2009, 20% van de gemelde Q-koortspatiënten opgenomen in het ziekenhuis (2).  
 
Na het doormaken van acute Q-koorts houdt 20% klachten op de lange termijn, het zogenaamde Q-
koortsvermoeidheidssyndroom (QVS).  Daarnaast bestaat een variant waarbij de acute of 
asymptomatische Q-koorts kan overgaan in chronisch Q-koorts (1-3%). De impact van QVS en 
chronische Q-koorts is groot voor patiënten. Een merendeel van de patiënten ondervindt langdurige 
gevolgen en de klachten zijn zeer divers (3-10). Door de diversiteit van de gevolgen van chronische Q-
koorts en QVS is maatwerk nodig wat betreft begeleiding en revalidatie van patiënten. De gevolgen 
voor de patiënt en voor de samenleving kunnen worden ondergebracht in 3 domeinen, namelijk het 
gezondheids-, arbeids- en sociaal domein. Elk van deze domeinen wordt beïnvloed door chronische 
Q-koorts en QVS . Dit betekent dat de patiënt te maken heeft met verschillende instanties, die elk 
een domein of een deel van een domein beslaan. Daardoor doorloopt de patiënt vaak verschillende 
trajecten tijdens en/of na elkaar, waarover de patiënt zelf de regie moet voeren. Regelmatig blijkt 
dat de reguliere zorg en andere reguliere instanties veelal niet bekend zijn met de gevolgen van 
chronische Q-koorts en QVS. Hierdoor krijgen patiënten niet de ondersteuning die nodig is en 
ontstaan er soms zelfs conflicten tussen de reguliere instanties en patiënten.  
 
Onbekendheid met de gevolgen van chronische Q-koorts en QVS is een belangrijk knelpunt bij de 
reguliere zorg en andere reguliere instanties. Dit onderzoek heeft als doel om de zorg en 
ondersteuning voor Q-koorts patiënten op de korte en lange termijn te verbeteren door meer inzicht 
te verkrijgen in barrières van zorgprofessionals en patiënten en het versterken van nieuwe 
verbindingen tussen de verschillende disciplines en domeinen, waardoor de integrale aanpak van Q-
koorts patiënten en zorg op maat verankerd wordt in de zorg.  
 
Daarbij werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
o Wat zijn de lange termijn gevolgen van Q-koorts op gezondheid, sociale participatie en arbeid? 
o Welke zorg wordt geleverd, wat is het aanbod en waar zitten nu de knelpunten in zorg? 
o Wat is het kennisniveau van zorgprofessionals over Q-koorts? 
o Welke barrières worden ervaren door zorgprofessionals in algemeen en t.a.v. samenwerking op de 
verschillende domeinen (gezondheid, arbeid, sociaal) in het bijzonder? Welke kansen liggen er? 
o In welke mate worden beschikbare evidence-based interventies aangeboden? Wat zijn redenen 
waarom geen gebruik wordt gemaakt van de beschikbare interventie? 
o Hoe moet zorg idealiter vanuit het oogpunt van zorgverlener worden aangeboden, en welke 
professionals/organisaties zijn betrokken? 
o Wat hebben professionals nodig om goede begeleiding en zorg te kunnen leveren aan Q-koorts 
patiënten? 
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Methode 
De onderzoeksvragen werden beantwoord aan de hand van een vragenlijstonderzoek onder 
patiënten en een Delphi-studie onder zorgprofessionals, waarbij de belangrijkste knelpunten en 
verbeterpunten in de zorg in kaart werden gebracht.  

Het vragenlijstonderzoek: perspectief vanuit de patiënt 

In samenwerking met Q-support en Q-uestion werd  in december 2018 een online vragenlijst uitgezet 
onder 880 patiënten. Alle patiënten vanaf 18 jaar met een laboratorium bevestigde doorgemaakte 
acute Q-koorts infectie werden aangeschreven per email. Q-support verstuurde in totaal 700 
vragenlijsten (50 per post), en stichting Q-uestion 400 vragenlijsten (8 per post). 20% kreeg de 
uitnodiging via beide organisaties. Januari 2019 werd een reminder gestuurd naar alle patiënten.  
 

Belangrijkste beoogde uitkomst van de vragenlijst was een overzicht van de stand van zaken rondom 
de zorg en zorgbehoeftes van patiënten met Q-koorts. Daarnaast werden het algemeen welbevinden 
en de lange termijn gevolgen van de ziekte voor o.a. werk en dagelijkse activiteiten in kaart gebracht. 
In kaart gebracht voor de patiënt:  

- Demografische en medische achtergrond 
- Zorggebruik  
- Zorgbehoeftes  
- Impact op participatie en arbeid   
- Kwaliteit van leven (generiek EQ-5D-5L en specifiek subschaal CIS)  

 

De vragenlijst bestond uit vragen over sociodemografische en ziekte- en behandelings- gerelateerde 
kenmerken. Daarnaast werden vragen opgenomen over zorgbehoeftes. Participatie werd nagevraagd 
op de volgende aspecten: werk, studie, financiën, mobiliteit, zelfverzorging, huishoudelijke 
activiteiten, hobby’s, sport, sociale contacten, relatie met partner, rol in het gezin. Op elke aspect 
kon de patiënt aangegeven of zij: geen, een beetje, matige of ernstige problemen ervaren. 
 

Kwaliteit van leven werd gemeten met twee gestandaardiseerde meetinstrumenten, namelijk de EQ-
5D-5L en een subschaal CIS. De EuroQol (EQ-5D-5L en cognitie dimensie) bestaat uit zes vragen met 
vijf mogelijke antwoordcategorieën (geen, een beetje, matige, ernstige, niet in staat). Elke vraag 
omvat één dimensie van kwaliteit van leven:  mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten (zoals werk, 
studie, huishoudelijke activiteiten en recreatieve activiteiten), pijn of andere klachten, 
angst/depressie en cognitie (onthouden, begrijpen, concentreren, denken). Aanvullend wordt een 
visueel analoge schaal (VAS) van 0 tot 100 ingevuld om een inschatting van de huidige 
gezondheidstoestand te krijgen, waarbij 100 voor een perfecte gezondheid staat.  
 

Vermoeidheid werd gemeten met de subschaal ‘Ernst van de vermoeidheid’ van de Checklist 
Individual Strength (CIS). Dit zijn 8 items gescoord  op een 7-punts Likertschaal, waarbij het ene 
uiteinde van de schaal is beschreven als “ja, dat klopt” en het andere als “nee, dat klopt niet”. Een 
hogere score duidt op meer vermoeidheid (range 8-56). Cut-off voor ernstige vermoeidheid is 35. 
 

Alle online vragenlijsten werd gebouwd met behulp van de online LimeSurvey-software.  

Onderzoekspopulatie 

De patiënten konden aan de hand van zelf-rapportage ingedeeld worden in drie groepen: chronische 
Q-koorts, QVS, of doorgemaakte Q-koorts.  
 

Bij chronische Q-koorts is er sprake van een chronische infectie van de hartkleppen, grote vaten, 
botten, gewrichten of lymfeklieren. Chronische Q-koorts is een potentieel levensbedreigende 
aandoening. Het ziektebeeld  is bijzonder moeilijk in vele opzichten: de diagnose is vaak niet 
eenduidig, de behandeling is toxisch en zeer langdurig en er is geen goed diagnosticum voor het 
volgen van het ziektebeloop (van Roeden, 2018). 
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Er is sprake van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom als de vermoeidheid langer dan zes maanden 
bestaat. Er een laboratorium bevestigde acute Q-koorts is geweest. Er geen sprake is van chronische 
Q-koorts. Er geen somatische of psychiatrische co-morbiditeit is die de moeheid verklaart. Er sprake 
is van vermoeidheid die aanzienlijke beperkingen in het dagelijks functioneren (werk en/of privé) 
veroorzaakt. De vermoeidheidsklachten niet aanwezig waren vóór de doorgemaakte acute Q-
koortsinfectie of sindsdien duidelijk in ernst zijn toegenomen (het zogenaamde ‘knikmoment’). 
 

Bij doorgemaakte Q-koorts is sprake van een QVS gelijkend ziektebeeld of andere lange termijn 
gezondheidsklachten na het doormaken van acute Q-koorts. De diagnose QVS kan niet gesteld 
worden doordat er vaak sprake is van co-morbiditeit (o.a. suikerziekte, depressie of een traag 
werkende schildklier), of er geen duidelijk knikmoment was, omdat er een lange periode was met 
terugkerende koorts en ziek zijn.  

De Delphi-studie: perspectief vanuit de professional 

Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij een panel van experts om hun mening wordt 

gevraagd. Door de antwoorden van de andere panelleden anoniem terug te koppelen wordt in een 

aantal rondes geprobeerd tot overeenstemming te komen over specifieke onderwerpen. In februari 

en april 2019 werden twee online vragenrondes uitgezet onder 94 Q-koorts experts. Deze experts 

vertegenwoordigden de zorg vanuit verschillende disciplines:  

 

Figuur 1 Experts in het Q-koorts panel 
 

Experts hadden een gemiddelde leeftijd van 49,5 (SD = 13,4; IQR 38-60), en 53,2% was vrouw. 63,8% 

had patiënten met Q-koorts behandeld (of begeleid). In de tweede ronde startten 81 (86,2%) experts 

de vragenlijst. Experts hebben gemiddeld 17,4 jaar (SD = 11.4; IQR 8-28) dit beroep.  

Vervolgens vond in juni 2019 een expert meeting plaats om de verkregen resultaten in een kleinere 
groep met 16 experts die representatief waren voor alle deelnemende groepen te bespreken en 
verder uit te werken.  
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De deelnemers voor het Q-koorts expertpanel werden geselecteerd als zij betrokken waren bij de 
zorg voor patiënten met Q-koorts, zowel uitvoerend als overstijgend (beleid en onderzoek). Daarbij 
werd met name gebruik gemaakt van het netwerk van Q-support, maar ook werden experts via 
ziekenhuizen in hoog risicogebieden en nationale onderzoeksinstituten geworven. 
 

Belangrijkste beoogde uitkomst van de Delphi-studie was het in kaart brengen van de barrières en 
kansen voor zorgprofessionals in de zorg voor patiënten met Q-koorts.  
In kaart gebracht voor de professionals: 

- Zorgaanbod en stand van zaken rondom kennis van Q-koorts 
- Bevorderende en belemmerende factoren in de zorg 
- Randvoorwaarden in zorg 
- Optimale zorg voor patiënten met Q-koorts 

 

De eerste vragenlijstronde bestond uit een korte introductie over het doel van de studie. 
Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod kwamen waren: knelpunten in de zorg, kennis over Q-
koorts, samenwerking in de zorg, tevredenheid met de geboden zorg, en meest optimale zorg. Er 
werden in deze ronde met name open vragen en meerkeuzevragen gesteld. Op basis van de 
antwoorden die in de eerste ronde werden gegeven door het panel werd een vragenlijst ontwikkeld 
voor de tweede ronde. De tweede ronde maakte het mogelijk om onderwerpen van de eerste ronde 
verder door te bevragen en uitgebreider te behandelen. Tijdens deze ronde werden vooral 
rangschikkingsvragen (van minst belangrijk naar meest belangrijk) en vragen met een 6-punts 
Likertschaal (1= helemaal oneens; 2= oneens; 3= enigszins oneens 4= enigszins eens; 5= eens; 6= 
helemaal eens) gesteld. Na de tweede ronde werden alle gegevens geanalyseerd. Deze resultaten 
werden vervolgens met een kleinere groep experts (n=16) nader besproken.  
 

Data analyses werden uitgevoerd met behulp van SPSS versie 22.0. 

Medisch Ethische Toetsing 

De Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC heeft besloten dat dit onderzoek niet WMO-

plichtig was. Alle participerende patiënten en zorgprofessionals hebben toestemming gegeven via 

een online informatie- en toestemmingsformulier. De onderzoeker hebben gehandeld conform de 

Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag), het Privacy Reglement Erasmus MC en de 

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). 

Leeswijzer  
In dit rapport zullen eerst de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder patiënten  worden 
beschreven. Vervolgens zullen de resultaten vanuit de professionals worden gepresenteerd. Dit 
rapport besluit met een discussie en conclusie.  
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Resultaten patiënt  
Allereerst zullen de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder patiënten worden beschreven.  

In totaal werden 880 patiënten uitgenodigd, daarvan reageerden 478 patiënten (respons: 54,3%). De 

helft vulde de vragenlijst binnen 40 minuten in. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 56 jaar 

(SD=13,6). Het grootste deel had de diagnose QVS (59,0%) en 10,9% had chronische Q-koorts. 

Daarnaast had 30,1% doorgemaakte Q-koorts. Deze mensen hebben een QVS gelijkend ziektebeeld 

of andere lange termijn gezondheidsklachten na het doormaken van acute Q-koorts. 

 

Patiëntkarakteristieken staan beschreven in Tabel 1 en 2.  

   

Geslacht 51,5% man n = 246 

Leeftijd 56,1 (SD = 13,6; IQR 48,0-65,0) 

Opleiding 
   Laag 

   Middel  

   Hoog 

 

 
30,1% 
36,4% 
33,5% 

 
n = 144 
n = 174 
n = 160 

Huishouden 
  Samenwonend 

  Samenwonend, kinderen thuis 

  Samenwonend, kinderen uit huis 

  Alleenstaand 

  Anders 

 
20,1% 
24,7% 
28,0% 
18,0% 
9,2% 

 
n = 96 
n = 118 
n = 134 
n = 86 
n = 44 

Diagnose 
  QVS (Q-koorts vermoeidheidssyndroom) 

  Doorgemaakte Q-koorts    

  Chronische Q-koorts 

   

 
59,0% 
30,1% 
10,9% 
 

 
n = 282 
n = 144  
n = 52 
 
 Tabel 1 Algemene patiëntkarakteristieken (n=478)   

Bijna een kwart (24,1%) kreeg binnen het jaar na de acute Q-koorts besmetting een diagnose. Als de 

diagnose niet gelijk binnen het eerste jaar werd gesteld duurde het gemiddeld 5 jaar na de 

besmetting dat een diagnose werd gesteld. Patiënten hadden gemiddeld 8,5 jaar klachten, en 

nagenoeg iedereen rapporteerde in 2018 nog steeds gezondheidsklachten te hebben ten gevolge van 

Q-koorts (94,0%). 

In Tabel 2 staan diverse medische patiëntkarakteristieken van de totale groep beschreven onder 

andere over het jaartal van de Q-koorts besmetting, het jaar van diagnose, medicatiegebruik en 

ziekenhuisopnames.  

De meeste patiënten raakten in 2009 besmet met Q-koorts. Na deze besmetting ontwikkelde het 

overgrote deel (88,1%) direct griepverschijnselen met koorts. Meer dan een vijfde (22,8%) van de 

patiënten werd in deze periode van besmetting opgenomen in het ziekenhuis.  Bijna drie kwart 

(72,3%) van de patiënten gebruikte antibiotica tegen de acute Q-koorts. 59,9% kreeg vervolgens nog 

extra antibioticakuren. Daarnaast gebruikte 42,2% nog andere medicatie voor Q-koorts, en dan met 

name pijnstilling. Een kwart (25,2%) geeft aan ooit een keer opgenomen te zijn geweest vanwege Q-

koorts. 
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 % Aanvullende informatie 

Weet u wanneer u besmet 
bent geraakt?  
 
 
 
 

78,9% - ja 
21,1% - nee 
 
 
 

Jaartal van besmetting 
<2007 (1,9%) 
2007 (12,2%)    
2008 (17,0%)    
2009 (44,6%) 
2010 (11,9%) 
>2010 (12,4%) 
 
 

In de acute periode 
Direct griepverschijnselen 
Opgenomen in het ziekenhuis 

 
88,1% - ja 
22,8% - ja 

Reden opname 
 
40,1% longontsteking 

Wanneer de diagnose?  
 
 

24,1% in 

hetzelfde jaar 

 
75,9% 
 

Chronische Q-koorts sneller 
de diagnose dan QVS 
 
Gemiddeld 5 jaar later (SD = 
3,0; IQR 2,0-7,0 jaar) 
 Huidige klachten a 2018 94,4% “niet meer dezelfde” 

Aangetoond in bloed 
Diagnose door medisch 
specialist  

98,8% 
59,2% 

 

Antibiotica gebruikt 
Meerdere kuren 
 

72,3% 
59,9% 

Duur gebruik 1ste keer 
14,6%  ≤ 1 week 
63,5%  ≤ 2 weken 
75,4%  ≤ 3 weken 
12,3%  > 3 maanden 

Andere medicatie voor Q-
koorts 

42,2%  50,0% ≤2 medicijnen   
26,4% ≥ 5 medicijnen 

Bent u ooit in het ziekenhuis 
opgenomen geweest vanwege 
Q-koorts?  
 

25,2% - ja 
62,3% eenmaal 
17,5% tweemaal 

Totaal 2168 dagen (n=102) 

Tabel 2 Q-koorts besmetting, klachten, diagnose, medicatie en ziekenhuisopnames 
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In onderstaand stroomdiagram worden een aantal patiëntkarakteristieken beschreven aan de hand 

van de verschillende diagnosegroepen (chronische Q-koorts, QVS en doorgemaakte Q-koorts). 

 

 

 

Patiënten met chronische Q-koorts zijn significant ouder en vaker man dan patiënten met QVS of 

doorgemaakte Q-koorts. Chronische Q-koorts patiënten zijn ook vaker opgenomen in het ziekenhuis 

tijdens de acute periode van besmetting. Patiënten met chronische Q-koorts kregen ook vaker de 

diagnose in hetzelfde jaar van de besmetting dan patiënten met QVS. 

  

Chronische Q-koorts 
(N=52)

Leeftijd 67,6 jaar        
(SD=8,7; IQR 61-73)   

73,1% man

Acute opname 48,1% 
Antibiotica 95,7% 

Aanvullende 
medicatie 42,9%≥3

Diagnose                     
38,5% hetzelfde jaar/      
na 3,6 jaar (SD=3,2)    

Klachten 8,6 jaar     
(SD=2,7; IQR 8-10)

56,5% 
ziekenhuisopname 

Pensioen 43,5%  
Kinderen thuis 15,3%

QVS (N=282)

Leeftijd 54,0 jaar      
(SD=13,3; IQR 47-63) 

45,7% man

Acute opname 21,6% 
Antibiotica 71,2% 

Aanvullende 
medicatie 52,6%≥3

Diagnose                     
16,1% hetzelfde jaar/     
na 5,0 jaar (SD=2,9)    

Klachten 9,1 jaar   
(SD=1,8; IQR 9-10)

22,6% 
ziekenhuisopname 

Pensioen 4,9% 
Kinderen thuis 36,6%

Doorgemaakte Q-
koorts (N=144)

Leeftijd 56,2 jaar      
(SD=13,5; IQR 48-65) 

54,9% man

Acute opname 16,0% 
Antibiotica 66,7% 

Aanvullende 
medicatie 50,0%≥3

Diagnose               
34,3% hetzelfde jaar/  
na 5,0 jaar (SD=3,5)          

Klachten 8,3 jaar    
(SD=2,8; IQR 8-9)

19,7% 
ziekenhuisopname 

Pensioen 8,1% 
Kinderen thuis 35,2%
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Gezondheidsklachten op de voorgrond 

Patiënten gaven aan welke klachten voor hun op de voorgrond hebben gestaan sinds zij ziek zijn 

geworden door Q-koorts. Het gemiddelde aantal klachten dat patiënten hebben is 12,7 (SD=5,8; IQR 

8,0-17,0). Vermoeidheid, lichamelijke uitputting, geheugen- en concentratieproblemen,  en spier- en 

gewrichtspijn staan het meest op de voorgrond. 

Figuur 2 Klachten van patiënten (totaal, chronisch, QVS en doorgemaakt), op volgorde van totaal percentage 
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Patiënten met QVS (14,0, SD=5,6) hebben gemiddeld de meeste klachten in vergelijking met  

patiënten met chronische Q- koorts (10,3, SD= 5,5, p<0.000) en patiënten met doorgemaakte Q-

koorts (11,1, SD = 5,7, p<0.000). Grootste verschillen in gerapporteerde gezondheidsklachten tussen 

de groepen zijn: geheugenproblemen, spierpijn, hart- en vaatziekten, vermoeidheid, gewrichtspijn. 

Hart- en vaatziekten spelen met name bij chronische Q-koorts patiënten een rol. Echter is het overige 

klachtenpatroon zeer overeenkomstig tussen de groepen.  

Zorgverleners en tevredenheid met de zorg 

Patiënten konden aangeven met welke van onderstaande 16 zorgverleners zij contact hadden naar 

aanleiding van Q-koorts. Gemiddeld bezochten patiënten 6 zorgverleners (SD=3,5; IQR 4,0-8,0). 

13,4% bezocht meer dan 10 zorgverleners. Zorgverleners die het meeste werden bezocht zijn de 

huisarts, fysiotherapeut en internist. Andere medische specialisten (cardioloog, longarts), de 

bedrijfsarts en de psycholoog werden ook vaak bezocht. 

 ‘Zou u kunnen aangeven met welke zorgverleners u contact heeft gehad in de periode dat u ziek 

bent geweest door Q-koorts?’

 

Figuur 3 Percentage bezochte zorgverleners, op volgorde van totaal meest bezocht 
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Bij ’Anders worden o.a. de volgende zorgverleners genoemd: neuroloog, arts Q-koorts polikliniek, 

orthopeed, oogarts, natuurgeneeskundig therapeut, kno-arts, dermatoloog, arts alternatieve 

geneeswijzen, chiropractor, medisch adviseur Q-support, en MDL-arts. 

Patiënten met QVS bezochten over het algemeen significant meer zorgverleners dan patiënten met 

chronische Q-koorts en doorgemaakte Q-koorts. Patiënten met chronische Q-koorts bezochten vaker 

een medisch specialist zoals de internist, cardioloog, of chirurg. Patiënten met QVS bezochten vaker 

de psycholoog, maatschappelijk werk, alternatieve genezer en bedrijfs-/verzekeringsarts. Patiënten 

met doorgemaakte Q-koorts kwamen met name bij de huisarts (Figuur 3). 

Vervolgens werd aan patiënten gevraagd welke zorgverlener het meeste of minste bijdroeg aan het 
zorgproces. In Figuur 4 staan de percentages genoemd. Deze werden berekend door het aantal 
patiënten dat deze zorgverlener bezocht te delen door het aantal keer dat zij werden genoemd. 
Bijvoorbeeld, 424 patiënten bezochten de huisarts, daarvan gaven 143 patiënten (33,7%) aan dat de 
huisarts het meeste bijdroeg.  
                                                                                                                       
De huisarts en internist werden het vaakst genoemd voor de meeste bijdrage. De bedrijfsarts en 
verzekeringsarts werden het vaakst genoemd dat zij de minste bijdrage hebben. Verder is opvallend 
dat de huisarts even vaak werd genoemd als meeste en minste bijdrage aan het zorgproces. 

 
Figuur 4 Percentage genoemde zorgverlener die meest/minst bijdrage had aan zorgproces  
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Bij de meeste bijdrage bij ‘Anders’ worden o.a. genoemd: arts Q-koorts polikliniek, arts alternatieve 

geneeswijzen, medisch adviseur Q-support, neuroloog,  arts voor autovaccinatie therapie. 

In een toelichting geven sommige patiënten uitleg over deze bijdrage. Het vaakst werd een positief 

effect van een behandeling als reden gegeven waarom een zorgverlener het meeste had bijgedragen 

(n=44). Andere redenen die worden genoemd zijn: de zorgverlener heeft de diagnose gesteld (n=25), 

de zorgverlener heeft geholpen bij de meeste erge klacht of grootste belemmering (n=29), de 

zorgverlener toonde begrip, inzet en empathie (n=31) of de zorgverlener leverde de meeste bijdrage 

door informatieverstrekking of doorverwijzing naar andere hulpverleners (n=36). 

Wanneer patiënten aangeven dat een zorgverlener het minst heeft bijgedragen aan het zorgproces 

lag dat voornamelijk aan het gebrek aan begrip omtrent het ziektebeeld (n=57). Ook genoemd 

worden gebrek aan actie dat ondernomen wordt (n=41), dat een behandeling niet effectief is (n=32), 

dat de zorgverlener geen oog heeft voor Q-koorts (n=26) of dat er een gebrek is aan kennis (n=22). 

Behandelingen of begeleiding voor Q-koorts 

Patiënten werd gevraagd van welke begeleiding of behandeling zij gebruik hadden gemaakt naast de 
reguliere medische zorg. Zij konden een keuze maken uit 11 opties en een categorie ’Anders’. In 
totaal, gaf 18,7% aan dat zij hier helemaal geen gebruik van hadden gemaakt (32,4% doorgemaakte 
Q-koorts; 26,1% bij chronische Q-koorts; 10,4% bij QVS). Gemiddeld hebben patiënten, die 
begeleiding/behandeling hebben gehad, 3 behandelingen gehad. Een kwart heeft 5 of meer soorten 
van begeleiding of behandeling gehad. Als men cognitieve gedragstherapie (CGT) volgde, werd dit in 
55,3% in het Radboud UMC aangeboden. Bij de categorie ’Anders’ worden o.a. de gesprekken vanuit 
Q-support genoemd met de medisch adviseur, maatschappelijk werker, arbeidsdeskundige en 
ervaringsdeskundige. Ook het Radboud Q-koorts Expertise Centrum wordt genoemd.  
 

Daarnaast werd gevraagd aan ‘welke vorm van begeleiding of behandeling zij het meeste hebben 
gehad?’. Deze percentages staan in de laatste kolom van Tabel 3, en werden berekend door het 
totaal te delen door het aantal keer dat patiënten aangaven hier het meest aan te hebben gehad. 
 

 Totaal 
 

Chronisch 
 

QVS 
 

Doorgemaakt  Welke behandeling 
meeste aan gehad? 

Lotgenotencontact 37,6% 28,3% 44,4% 26,5% 26,0%  

Procesregisseur Q-support 35,8% 10,9% 44,4% 26,5% 30,4%  

Beweegprogramma via Q-support 26,9% 13,0% 37,6% 11,0% 30,6%  

Cognitieve gedragstherapie 25,3% 2,2% 37,2% 10,3% 25,4%  

Begeleid bewegen- fysiotherapeut 25,1% 32,5% 30,5% 11,8% 27,4% 

Alternatieve therapieën 22,4% 6,5% 27,8% 17,6% 35,6% 

Training ‘Q-koorts hoe ga je er mee om’ 21,6% 13,0% 26,3% 14,7% 40,2%  

Psychologische begeleiding 20,0% 6,5% 27,1% 11,0% 18,9%  

Anders 14,4% 15,2% 13,5% 16,2% 53,8%  

Revalidatieprogramma 13,1% 8,7% 15,8% 9,6% 42,4%   

Steun vanuit de gemeente 10,4% 2,2% 13,9% 6,6% 17,0%  

Ergotherapie 7,1% 2,2% 10,2% 2,9% 0,0% 

Geen van bovenstaande 18,7% 26,1% 10,4% 32,4%  

Tabel 3 Percentage van de patiënten dat behandeling/begeleiding ontving, op volgorde van totaal  
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Tevredenheid met de zorg 

Het gemiddelde cijfer dat mensen geven voor de zorg in het algemeen is een 4,0. Patiënten met QVS 

(3,6) en doorgemaakte Q-koorts (3,9) zijn minder tevreden over de zorg dan patiënten met 

chronische Q-koorts (5,1). Drie kwart geeft een onvoldoende aan de zorg voor patiënten met Q-

koorts (75,6%). Een kwart van de mensen vindt de zorg voldoende goed geregeld (≥6).  

Veel voorkomende thema’s die mensen aangeven bij de toelichting zijn (n=325): te weinig kennis 

over Q-koorts (29%), geen begrip of erkenning (27%), geen of heel weinig zorg of deze komt vaak te 

laat (21%), je bent op jezelf aangewezen en wordt aan je lot over gelaten (15%), de zorg van Q-

support en/of Question was goed (10%). 

‘Hoe vindt u de zorg voor patiënten met Q-koorts in het algemeen geregeld?’

 

Figuur 5 score voor de zorg (1=heel erg slecht; 10=heel erg goed) 

Geïllustreerd aan de hand van een aantal quotes: 
‘Ik word niet gehoord, niet gezien, niet serieus genomen.’ Cijfer 2 
‘Infectie 10 jaar lang niet herkend en klachten niet erkend.’ Cijfer 1 
‘QVS wordt nog steeds niet gezien als de ernstige,  serieuze, chronische aandoening.’ 
‘Helaas lopen veel patiënten tegen hetzelfde aan als ik. Een jarenlange zoektocht alvorens de 
diagnose gesteld wordt. Weten wat je hebt en vervolgens niet serieus genomen worden en aan je lot 
overgelaten worden.’ Cijfer 3 
‘Ik voel me losgelaten door de zorg. Geen jaarlijkse bloed controle, lichamelijke check up. Overal 
moeten we zelf achter aan gaan, en als je al zeer vermoeid bent is dat lastig.’ Cijfer 1 
Er is geen specifieke zorg voor Q-koorts patiënten. Nog steeds zijn veel artsen onvoldoende op de 
hoogte van de bijwerkingen van Q-koorts en de gevolgen daarvan. Cijfer 4 
‘Te weinig mensen weten iets van Q koorts.’ Cijfer 2 
‘Het is fijn dat er vanuit Q-Support meerdere vormen van zorg wordt aangeboden. Er is echter weinig 
beschikbaar wat echt veel impact heeft op het ziektebeeld, maar dat is simpelweg omdat die 
behandeling er (nog) niet is.’ Cijfer 7 
‘De diagnose wordt niet of te laat gesteld. Nadat de bacterie niet meer aanwezig is blijven de 
klachten nog lange tijd en in hoge mate aanwezig. Het is niet duidelijk welke zorgverlener dat moet 
begeleiden.’ Cijfer 5 
‘Zonder Q-support als wegwijzer had ik het niet gered.’ Cijfer 6 
‘Als er een duidelijke diagnose is en dit wordt begeleid door de centra in Nijmegen of Den Bosch kan 
het redelijk gaan.’ Cijfer 2 
‘De zorg is wel wat verbeterd de afgelopen jaren.’ Cijfer 7 
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Pluspunten en minpunten van de zorg 

Vervolgens werd gevraagd wat mensen goed geregeld vonden en wat verbeterd zou kunnen worden.  
 
De meeste mensen geven aan dat zij met name tevreden zijn over de zorg die Q-support regelt 
(50%). Daarbij wordt vooral de informatie en begeleiding genoemd, en dan specifiek de 
procesregisseur, de arbeidsdeskundige, het beweegprogramma, de medisch adviseur, de 
informatieavonden, en de huisbezoeken.  
 
Daarnaast wordt ook Q-uestion genoemd (13,4%), mensen ervaren vooral het lotgenotencontact als 
goede zorg. Verder noemt 9,3% de gespecialiseerde centra of experts in de zorg goed. Een paar 
andere opvallende thema’s die genoemd worden zijn: recent meer bekendheid en publieke aandacht 
(5,1%) en het wetenschappelijk onderzoek (2,7%) naar Q-koorts. 15.8% geeft aan weinig tot helemaal 
niets goed te vinden in de zorg. 
 
Geïllustreerd aan de hand van een aantal quotes: 
‘Q-support is binnen hun mogelijkheden een pareltje’ 
‘Q-support kan voor jou de juiste mensen inschakelen. Daarbij denk ik aan persoonlijke ondersteuning 
op psychosociaal  vlak maar zeker ook op gebied van arbeid.’  
 ‘Het is een slechte ontwikkeling dat Q-support wordt opgeheven en versnipperd naar de gemeente 
wordt overgedragen. Gezien de nog vele vragen over deze ziekte zijn patiënten m.i. meer gebaad bij 
een organisatie met hun vragen terecht kunnen. Patiënten worden over het algemeen steeds zieker. 
Ze heffen toch ook geen pat verenigingen op van b.v diabetes, reuma, COPD, etc.’ 
‘Het lotgenotencontacten in samenwerking met Question is goed geregeld.’ 
‘Er zijn een aantal zeer gedreven medisch specialisten welke het Q koorts fenomeen hebben ontdekt 
en de mij begeleidende specialisten welke mij niet hebben losgelaten ,zij hebben hun zaken goed 
geregeld en zij verdienen alle lof!’ 
 ‘Er is nu meer bekend waar je voor hulp terecht kunt.’ 
 
Punten die met name genoemd worden die verbeterd zouden kunnen worden zijn: meer erkenning 
voor de ziekte (24,0%), meer kennis/awareness over Q-koorts bij professionals (21,4%), follow-up 
(11,2%), betere en snellere diagnosestelling (6,1%), en eerlijke informatie over de gevolgen van Q-
koorts (6,4%).  
 
Geïllustreerd aan de hand van een aantal quotes: 
 ‘Daarnaast erkenning door de staat, waardoor het UWV ook (terecht) rekening moet houden met de 
gevolgen van de Q-koorts bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.’ 
 ‘Goed gedegen wetenschappelijk onderzoek naar mechanismes, in tussentijd erkennen, herkennen en 
ondersteunen van de vele klachten waar patiënten mee te maken hebben.’ 
‘Een centraal punt, waar alle expertise is samengevoegd en niet alles versnipperd zoals nu!’ 
 ‘Meer kennis verspreiden, vooral bij het UWV en de specialisten/artsen die met Q-koorts patiënten te 
maken krijgen. Vooral de artsen die patiënten zien met indirecte klachten, of klachten als gevolg van 
Q-koorts.’ 
‘Meer informatie wat Q-koorts op lange termijn doet.’ 
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Tevredenheid in verschillende periodes 

Patiënten werd tevens gevraagd of zij de zorg kregen die zij nodig hadden in drie verschillende 
periodes dat zij gezondheidsklachten hadden vanwege Q-koorts, namelijk de eerste 12 maanden, in 
de tussenliggende tijd en de afgelopen 12 maanden. 
 
De eerste 12 maanden dat zij gezondheidsklachten hadden vanwege Q-koorts kregen patiënten in 
18,7% de gewenste zorg, 23,6% in de tussenliggende periode en in de afgelopen 12 maanden was dat 
32,2%. Patiënten met chronische Q-koorts kregen vaker de gewenste zorg dan met QVS (40,9% vs. 
14,5%; 50,0% vs. 20,3%; 56,5% vs. 28,5%).  
 
Ik heb de zorg gekregen die ik nodig had: 

Figuur 6 scores voor de drie verschillende periodes 

De eerste 12 maanden: 

In de eerste 12 maanden zijn patiënten voornamelijk ontevreden omdat er weinig bekend is over Q-
koorts, er is erg veel onduidelijkheid. Soms wordt door artsen niet gedacht aan Q-koorts en moeten 
patiënten zelf veel actie ondernemen. Dat de diagnose pas laat gesteld wordt maakt ook dat 
patiënten hier niet tevreden zijn over de zorg als ze die zorg überhaupt al ontvangen. Wanneer 
patiënten gematigd tevreden zijn over de verkregen zorg, ligt dit voornamelijk aan het feit dat ze 
twijfelen of ze wel de juiste zorg hebben gekregen.  
 
‘Het is mij niet duidelijk wat de zorg precies inhoudt.’ 
‘Wat men niet weet kan je niet vaststellen/verhelpen.’ 
‘Ik had 0,0 informatie over waar ik naartoe kon en wat de mogelijkheden waren. Het advies van mijn 
huisarts was destijds, wachten tot het over gaat.’ 

In de tussenliggende tijd: 

In de tussenliggende maanden zijn patiënten tevreden over de zorg die ze ontvangen van Q support, 
maar ook de cognitieve gedragstherapie. Er is iets meer bekend dan in de eerste maanden, maar ook 
hier moeten patiënten veel zelf regelen en actie ondernemen. Patiënten zijn ontevreden over de 
hulp die ze vaak niet krijgen doordat de ziekte nog niet erkend wordt, maar ook doordat er nog te 
weinig kennis is.  
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‘Het is dat Q-support me heeft geholpen in mijn strijd tegen het UWV, dat heeft me verlichting 
gegeven. Alhoewel ik nog steeds veel stress ervaar van deze overheidsinstantie.’ 
‘Ik voel mij al die slopende jaren erg teleurgesteld in alle artsen, niemand die verder keek, niemand 
die aan Q koorts dacht. ik vind dat Artsen te snel hun schouders ophalen en je snel in de bak 
'chronische vermoeidheid ' gooien of SOLK. Ik heb overal zelf achteraan moeten gaan en ik had graag 
gewild dat dat andersom was geweest. Het was een arts in België die in 2011 voor het eerst een Q 
test deed, waardoor ik aan Q koorts dacht.’ 

 

De afgelopen  12 maanden: 

De laatste 12 maanden zijn patiënten vooral tevreden over de zorg die ze van Q-support ontvangen, 
maar ook over hulp van andere artsen en beweegprogramma’s. Ook geven patiënten aan wel 
tevreden te zijn, maar dat ze dit wel zelf hebben moeten regelen. Naarmate patiënten minder 
tevreden worden ligt dit voornamelijk aan dat patiënten nog steeds niet de juiste zorg ervaren maar 
ook omdat er geen duidelijk effectieve behandeling is en het vooral gaat om het bestrijden van de 
symptomen. Patiënten die niet tevreden zijn met de zorg geven aan van niemand zorg te ontvangen 
ook spelen kosten die de zorg met zich meebrengt een rol in de ontevredenheid over de zorg.   
 
‘Ik word niet gehoord of serieus genomen, en ik heb de energie niet om met artsen in discussie te 
gaan of behandelingen o.i.d. af te dwingen.’  
‘Ik word behandeld voor de symptomen door de desbetreffende arts die over die klachten gaat, wel 
ben ik door mijn medisch specialisten uitstekend behandeld maar die hebben het alleen over hun 
specifieke vakgebied.’  
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De impact van Q-koorts 

Patiënten gaven in de vragenlijst aan wat de impact van Q-koorts op hun dagelijks leven was. Zij 

ervaren met name veel problemen tijdens werk, sport en dagelijkse activiteiten o.a. huishouden, 

gezins- en vrije tijdsactiviteiten (Figuur 7 en 8). Drie kwart (75,9%) geeft bijvoorbeeld aan matige tot 

ernstige problemen te hebben met sporten, en 40,6% ervaart problemen met de rol binnen het 

gezin/gezinsactiviteiten. Daarnaast heeft 69.9% pijn of ongemak. 

‘Kunt u aangeven in hoeverre u door Q-koorts problemen heeft met’:

 

Figuur 7 Problemen op verschillende gebieden ten gevolge van de Q-koorts 

  

Figuur 8 EQ-6D; dagelijkse activiteiten: werk, studie, huishouden, gezins- en vrije tijdsactiviteiten; cognitie: 

onthouden, begrijpen, concentreren, denken 

6,1

8,4

26,5

13,3

17,5

21,3

20,4

24,9

30,7

41,3

50,9

11,1

15,7

10,6

21,4

21,8

20,3

23

25,1

28,7

27,6

26,4

30,2

24,4

20,6

34,5

34,2

32,5

33,2

28,1

26,6

21,4

16,2

52,6

51,5

42,4

30,8

26,6

26

23,3

21,9

14

9,7

6,5

Werk

Sport

Studie

Hobby’s

Huishouden

Sociale contacten

Mobiliteit

Financiën

Rol in gezin

Relatie partner

Zelfverzorging

geen een beetje matig ernstig

10,4

11,5

10,4

28,2

34,9

65,8

19,6

18,5

26,8

23,1

30,9

21,7

37,2

40,6

37,6

30,9

25,4

9,7

32,7

29,3

25,2

17,8

8,8

2,8

Dagelijkse activiteiten

Pijn/ongemak

Cognitie

Mobiliteit (lopen)

Angst/somberheid

Zelfzorg (wassen/aankleden)

geen een beetje matig ernstig



21 
 

Patiënten geven vervolgens aan hoe goed of slecht hun gezondheid vandaag is. De meetschaal (te 
vergelijken met een thermometer) loopt van 0 tot 100. 100 staat voor de beste gezondheid die men 
zich kunt voorstellen. 0 staat voor de slechtste gezondheid die men zich kunt voorstellen. 
 
De gemiddelde score is 47,2 (SD= 19.8), 74,5% geef een score lager dan 60, 10,4% geeft een score 
hoger dan 80. De score voor patiënten met chronische Q-koorts is 48,6 (SD=22,4) die voor QVS 43,6 
(SD=19,1) en van doorgemaakt Q-koorts 53,5 (SD=18,8). Alleen tussen patiënten met QVS en 
doorgemaakte QVS is een significant verschil. Patiënten met doorgemaakte Q-koorts ervaren hun 
gezondheid vandaag beter dan patiënten met QVS .  
 
De gemiddelde VAS score van de Nederlandse populatie (55-64 jaar) is 80,7 (11). Aanzienlijk hoger 
dan de groep patiënten met Q-koorts. Slechts 10,4% heeft een score gelijk of hoger aan de norm. 
 

 
Figuur 9 Aantal patiënten met score 0-100 VAS EuroQol  

 
Ook is specifiek gekeken naar vermoeidheid. De gemiddelde score was 46,2 (SD=9,7) voor de hele 
groep. Een score van ≥35 is een indicatie voor ernstige vermoeidheid, 87,1% scoort boven dit 
afkappunt (12). Nederlandse normgroep heeft gemiddelde score van 23,0 (SD=10,8). Per 
verschillende diagnosegroep zijn de scores als volgt: chronische Q-koorts 43,3; (SD=10,9; 73,9%); 
QVS: 48,4 (SD=7,5; 94,5%); doorgemaakt 42,9 (SD=11,7; 77,1%). Patiënten met QVS geven significant 
meer vermoeidheid aan dan patiënten met chronische Q-koorts of doorgemaakte Q-koorts.  
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Arbeid en Q-koorts 

Drie kwart van de mensen (74,5%, n=331/444) had een betaalde baan toen zij ziek werden door Q-

koorts, gemiddeld werkten deze mensen 38,7 uur in de week (SD = 14,3, IQR 30-40), 33,7% gaf aan 

parttime te werken (<36 uur),  41,9% werkte fulltime (36-40 uur) en 24,3% werkte meer dan 40 uur 

per week, met name binnen de agrarische sector.  Vrouwen werkten gemiddeld minder uren dan 

mannen. 10,0% was met pensioen toen zij ziek werden door Q-koorts.  

38,7% van deze werkzame mensen (n=128) stopte volledig met werken en 33,2% is minder uren gaan 

werken (n=110). Momenteel werkten deze mensen gemiddeld  19,4 uur per week (SD= 13,3). Zij 

leverden gemiddeld 24 uur per week in aan werk (SD 14,1). Verder is 8,7% hetzelfde aantal uren 

blijven werken, 12,1% werkt nu weer hetzelfde maar wel een tijd minder, 7,3% anders maar niet 

door Q-koorts. 

35,0% (152/434) raakte naar eigen zeggen (deels) arbeidsongeschikt door Q-koorts. Een kwart 

(24,7%; 107/434) kreeg (deels) via het UWV een uitkering. De begeleiding die zij van het UWV 

ontvingen werd gemiddeld beoordeeld met een 4,6 (SD=2,7; mediaan 5,0; IQR 2-7).  

De impact die Q-koorts heeft op arbeidsparticipatie is enorm. 

 
Figuur 10 Aantal uren werkzaam voor Q-koorts 
 

 
Figuur 11 Aantal uren werkzaam na Q-koorts 
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Resultaten professional 
Het Q-koorts expertpanel (94 professionals) beantwoordde in twee rondes vragen over de 

belangrijkste knelpunten en verbeterpunten in de zorg voor patiënten met chronische Q-koorts en 

QVS.  

Knelpunten in de zorg  

Het panel werd ten eerste gevraagd hoe tevreden zij in het algemeen zijn met de zorg die zij 
patiënten met Q-koorts kunnen bieden. Panelleden geven gemiddeld een 7 (IQR 6-8) aan de zorg die 
zij bieden. Panelleden zijn meer tevreden over de zorg die zij kunnen bieden aan patiënten met 
chronische Q-koorts dan aan patiënten met QVS. In totaal geeft 1 op de 5 (20%) een onvoldoende 
aan de zorg die zij kunnen bieden aan patiënten met QVS, terwijl 1 op 10 (10%) een onvoldoende 
geeft aan de zorg voor chronische Q-koorts.  
 
De experts werd vervolgens gevraagd:  ‘Waar loopt u tegen aan of welke knelpunten ervaart u bij de 

zorg voor patiënten met Q-koorts?’ De meest genoemde knelpunten in de eerste ronde:  

1. Gebrek aan kennis bij zorgprofessionals /de ziekte wordt niet (h)erkend  

2. Onduidelijk /beperkt wetenschappelijk bewijs van effectieve behandelingen  

3. Weinig samenwerking of intercollegiaal overleg  

4. Gebrek aan goede richtlijnen/protocollen in de zorg  

5. Diagnosestelling is complex /niet altijd adequaat  

6. Geen financiële vergoeding voor de zorg (of een passende verwijscode)  

7. De behandeling is gecompliceerd (o.a. langdurige medicatie, geringe motivatie)  
 
In de tweede ronde werd de experts gevraagd deze 7 knelpunten te rangschikken, waarbij het 

belangrijkste knelpunt bovenaan gezet moest worden.  

Vervolgens kon een gemiddelde score per knelpunt worden berekend. Als een knelpunt op de eerste 

plek werd gezet kreeg deze een score van 1, op de tweede plek een score van 2 etc. Hoe lager de 

gemiddelde score, hoe vaker dit knelpunt op de eerste plek werd gezet. Een gemiddelde score van 1 

zou betekenen dat alle experts dit knelpunt op 1 hadden gezet.  

Het knelpunt ‘Gebrek aan kennis bij zorgprofessionals /de ziekte wordt niet (h)erkend’ staat het 

vaakst op nummer 1. Dit knelpunt heeft de laagste gemiddelde score (2,1) en wordt door 78,9% van 

de experts genoemd in de top 3 van belangrijkste knelpunten om op te lossen (zie Tabel 4).  

‘Onduidelijk /beperkt wetenschappelijk bewijs van effectieve behandelingen’ komt op de tweede 

plek en als derde volgt ‘De diagnosestelling is complex /niet altijd adequaat’. Meer dan de helft van 

de experts noemt deze knelpunten in hun top 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4 Rangschikking score (1-7) per knelpunt gegeven door het expertpanel en percentage genoemd in top 3  

 Score 
(1-7) 

SD N Top 3 

1 Gebrek aan kennis 2,1 1,6 71 78,9% 

2 Onduidelijk wetenschappelijk 3,3 1,6 69 59,4% 

3 Diagnosestelling 3,5 1,5 69 50,7% 

4 Gebrek richtlijnen 4,2 2,0 65 41,5% 

5 De behandeling is complex  4,3 1,6 66 36,4% 

6 Weinig samenwerken 4,5 2,1 66 30,3% 

7 Geen financiële vergoeding 5,2 1,9 66 19,7% 
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Daarna werd de experts gevraagd om voor hun twee belangrijkste knelpunten aan te geven welke 
stappen (of eerste stap) genomen zou kunnen worden genomen om dit knelpunt op te lossen. 
Hieronder worden een aantal suggesties beschreven, die de experts deden voor de drie belangrijkste 
knelpunten. 
 

(1) Gebrek aan kennis bij zorgprofessionals /de ziekte wordt niet (h)erkend 
‘Focussen op 'awareness' en verwijsmogelijkheden voor de niet-expert.’  
‘Voldoende en toegankelijke informatie aan zorgprofessionals, bv infectie dashboard per regio.’  
‘Kennis verspreiden via een expertisecentrum en divers samengesteld expertisenetwerk daaromheen.’ 
‘Goede protocollen en nascholing van de professionals die het moeten herkennen (zoals huisartsen, 
vaatchirurgen en cardiologen)’  
‘Goede PR rond opgestelde protocollen, vanuit expertisecentrum en interregionale (na)scholing.’  

 
(2) Onduidelijk /beperkt wetenschappelijk bewijs van effectieve behandelingen  

‘Stimuleren uitvoer van meer wetenschappelijk onderzoek (met gecombineerde specialismen) 
‘Bundelen onderzoek naar chronisch vermoeidheidsyndromen van diverse origine bv Q koorts naast Lyme om 
samen tot eenduidige duiding te komen van de problemen van deze patiënten.’ 
‘Continueren onderzoek zoals in Utrecht Nijmegen en den Bosch wordt gedaan.’  
‘Er is weinig goed kwalitatief onderzoek naar de optimale diagnostiek en behandeling van chronische Q-koorts. 
Dat draagt zeker niet bij aan de begeleiding van deze patiënten. Meer inzicht in hoe patiënten te 
diagnosticeren, behandelen en begeleiden is van groot belang.’ 
‘Effect op de lange duur van de  behandeling QVS blijft onduidelijk en moet onderzocht worden.’ 
‘Bij QVS meer onderzoek naar nut van revalidatietrajecten.’ 
 

(3) De diagnosestelling is complex /niet altijd adequaat 
‘We kunnen postinfectieuze klachten alleen aan anamnese herkennen, er moeten medische biologische 
parameters mogelijk zijn.’  
‘Wanneer is het een QVS? Wanneer moet je mensen aangeven terug te komen valt voor huisarts deels onder 
SOLK en patiënten voelen zich niet begrepen. Meer gezamenlijke inzet over hoe dit op te lossen bv door elkaars 
problemen te erkennen en gezamenlijke doelen te zoeken.’  
’Duidelijkheid verschaffen wanneer doorverwijzing naar expertisecentrum noodzakelijk is.’  
‘Het blijft voor een deel diagnose op aannames (bv endocarditis daadwerkelijk vaststellen).’ 
‘Bij chronische Q-koorts moet je eraan denken en dan is het verder een zaak van hulpmiddelen inzetten of 
overleg met een specialist; bij QVS komt de arts in hetzelfde moeras terecht als bij andere patiënten met 
chronische vermoeidheid, daar loopt somatische diagnostiek dood.’  

 
Experts werd achtereen vervolgens gevraagd of zij de knelpunten makkelijk te verbeteren vonden. 
Bent u het eens met de volgende stelling: ‘Dit knelpunt is makkelijk te verbeteren’?  
 
Het gebrek aan goede richtlijnen/protocollen is volgens de experts het knelpunt dat het beste is op 
te lossen, 69,2% vindt dit makkelijk te verbeteren (helemaal eens/eens/enigszins eens). Ook weinig 
samenwerking of intercollegiaal overleg (65,8% eens) en het gebrek aan kennis bij zorgprofessional 
(65,8%) vindt bijna twee derde van de experts makkelijk te verbeteren (Figuur 12). 
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Figuur 12 Scores voor het makkelijk te verbeteren per knelpunt (helemaal eens (donker groen); eens; enigszins 

eens; enigszins oneens; oneens; helemaal oneens (donker rood)) 

Verschillen de knelpunten voor chronische Q-koorts en QVS? 

De experts werd gevraagd of zij de knelpunten in de zorg voor chronische Q-koorts en QVS 

verschillend vinden. Ruim twee derde (69,6%) vindt de knelpunten verschillend, terwijl een kwart 

(25,0%) aangeeft dat knelpunten voor een groot deel hetzelfde zijn, overige experts (5,4%) hebben 

geen mening.  

Geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden: 
‘Ja natuurlijk is dat verschillend: heldere behandelprotocollen voor chronische Q-koorts (maar lastig 
te diagnosticeren). QVS onbekende oorzaak en geen eenduidige effectieve behandeling.’ 
Zeker denk ik dat. Heeft te maken met erkenning van wel/niet aantoonbare ziekte. Welk bewijs over 
effectieve behandeling telt dan bijv. voor QVS? Bemoeilijkt denk ik ook richtlijnen en protocollen, en 
intercollegiaal overleg (aantal betrokkenen, aard problematiek).  
‘Ja, zeer verschillend. Ik twijfel ook aan het nut van de diagnose QVS. Zeker nu de epidemie langer 
geleden is, is de relatie tussen moeheid en Q-koorts vaak niet eenduidig. Er moeten gewoon meer 
behandeltrajecten aanwezig zijn voor mensen met ernstige vermoeidheidsklachten of ze nu wel of 
niet aan Q-koorts gelieerd zijn.’ 
‘Behandeling QVS is gecompliceerd, de samenwerking daardoor ingewikkeld en moeilijk op te lossen.’ 
‘Ja, chronische Q-koorts is makkelijker te definiëren dan QVS [daar zijn nog steeds 'non-believers'].’  
‘Ja, Chronische Q-koorts is een volledig ander beeld dan QVS en vergt dus andere 
therapie/benadering/verwachtingsmanagement van de patiënt.’  
‘Ja zeker. Ik denk dat de uitdaging bij QVS veel meer berust op een multidisciplinaire aanpak, waarbij 
communicatie/intercollegiaal overleg van veel groter belang is.’  
‘ Ja deels wel, maar wat betreft QVS is er een herziene richtlijn in de maak, duidelijk wetenschappelijk 
onderbouwd, ook al blijkt daaruit dat er weinig mogelijkheden zijn (maar dat is een gegeven, kun je 
weinig aan veranderen).’  
‘De behandeling van chronische Q-koorts vraagt om een andere aanpak dan behandeling QVS. De 
symptomen verschillen en het maatwerk voor de patiënt vraagt om een andere aanpak.’  
 
‘Nee, in essentie zijn de genoemde punten voor beiden groepen van belang. Bij de chronische Q-
koorts is het ziektebeeld ‘ ernstiger’. En wordt de noodzaak tot ingrijpen beter ‘ gevoeld’.  
Een beetje, maar niet noemenswaardig. Ik denk dat beide groepen met alle knelpunten te maken 
krijgen.’ ‘Deels, maar meeste hebben ze beide.’  

(1) Gebrek aan goede richtlijnen/protocollen 

(2) Weinig samenwerking of intercollegiaal overleg  

(3) Gebrek aan kennis bij zorgprofessionals  

(4) Diagnosestelling is complex /niet altijd adequaat  

(5) Onduidelijk /beperkt wetenschappelijk bewijs  

(6) Geen financiële vergoeding voor de zorg  

(7) De behandeling is gecompliceerd  

(1)  

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

(6)  

(7)   
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Succesfactoren in de zorg 

In de eerste ronde werd experts ook gevraagd: ‘Welke zaken vindt u goed geregeld t.a.v. de zorg voor 
patiënten met chronische Q-koorts en patiënten met QVS?’ De meest genoemde punten zijn:  
1. Expertisecentra en specialistische zorg  
2. Q-support en lotgenotencontact  
3. De diagnostiek rondom chronische Q-koorts  
4. Opzet van een netwerk met Q-koorts zorgprofessionals  
5. Goede samenwerking en laagdrempelig overleg mogelijk  
6. Richtlijn voor QVS  
7. Publieke aandacht voor Q-koorts  
8. Nationale database chronische Q-koorts  
 
In de tweede ronde gaven panelleden aan welke twee punten zij het beste geregeld vinden in de 
zorg. 62,3% zet ‘Q-support en lotgenotencontact’ op nummer 1 of 2, en 44,2% zet de 
’Expertisecentra en specialistische zorg’ op nummer 1 of 2. 
 
‘Wat zijn volgens u de best geregelde zaken? Kies minimaal twee punten. Zet het voor u meest 
belangrijke punt bovenaan.’ 
 
N = 77 %  

1 Q-support en lotgenotencontact 62,3% 

2 Expertisecentra en specialistische zorg 44,2% 

3 Richtlijn voor QVS 24,7% 

4 Publieke aandacht voor Q-koorts 18,2% 

5 De diagnostiek rondom chronische Q-koorts 15,6% 

6 Nationale database chronische Q-koorts 15,6% 

7 Opzet van een netwerk met Q-koorts zorgprofessionals 10,4% 

8 Goede samenwerking en laagdrempelig overleg mogelijk 
 
 

9,1% 

Tabel 5 Rangschikking succesfactoren 
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Voorwaardes voor goede zorg 

In de eerste ronde werd panelleden gevraagd wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen 

leveren. Dat leverde na analyse de onderstaande 19 punten op. In de tweede ronde werd de 

panelleden gevraagd om hier de vijf belangrijkste uit te kiezen. Opvallend is dat alle experts een 

andere top 5 (volgorde) gaven. Een gemiddelde score (1-5) werd berekend voor elke voorwaarde. 

Hoe lager de score hoe vaker deze voorwaarde op de eerste plek werd gezet. Een score van 1 zou 

betekenen dat alle experts deze voorwaarde op 1 hadden gezet. Ook werd gekeken hoe vaak een 

voorwaarde werd genoemd in de top 5 (Tabel 6). 

Kennis en informatie over Q-koorts worden genoemd als belangrijke voorwaardes, alsmede 

herkenning en erkenning van de ziekte. Financiële vergoeding voor de zorg en een multidisciplinaire 

aanpak behandeling worden ook vaak genoemd in de top 5. 

‘Wat heeft u nodig om goede zorg (of begeleiding) te kunnen leveren aan patiënten met Q-koorts? 
Selecteer de vijf belangrijkste. Zet deze in volgorde van belangrijkheid.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 Rangschikking voorwaardes 

  

N = 77 Score 
(1-5) 

TOP 5 
(%) 

TOP5 
(N)  

Voldoende kennis van Q-koorts bij zorgprofessionals 2,3 44,2% 34 

Multidisciplinaire aanpak behandeling 3,4 42,9% 33 

(H)erkenning van de ziekte bij zorgprofessionals 2,7 41,6% 32 

Up-to-date informatie voor zorgprofessionals 3,2 39,0% 30 

Financiële vergoeding voor de zorg 2,2 36,4% 28 

Laagdrempelige overleg structuur met expertisecentra 2,9 35,1% 27 

Richtlijnen/protocollen voor behandeling 3,2 35,1% 27 

Meer wetenschappelijk onderzoek 3,2 33,8% 26 

Kennisuitwisseling onder zorgprofessionals 2,9 29,9% 23 

Goede diagnostiek 2,5 24,7% 19 

Meer inzicht doorverwijsmogelijkheden/behandelopties 3,6 20,8% 16 

Goede gespecialiseerde zorg en expertcentra 3,1 19,5% 15 

Concentratie van zorg, één aanspreekpunt 3,1 18,2% 14 

Een goed regionaal netwerk in de zorg 3,6 15,6% 12 

Follow-up en continuïteit van de zorg 3,5 14,3% 11 

Een landelijk Q-koorts netwerk 3,3 13,0% 10 

Goede medicatie 2,9 11,7% 9 

Meer behandelingsmogelijkheden 3,1 11,7% 9 

Helderheid over ziektekostenverzekeringen 4,3 10,4% 8 
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Kennis, een belangrijk verbeterpunt 

Gebrek aan kennis van Q-koorts bij zorgprofessionals wordt veelvuldig benoemd als knelpunt. 
Experts werd daarom gevraagd om de kennis van zorgprofessionals in Nederland te beoordelen 
(1=heel erg slecht; 10=heel erg goed). Zij gaven de kennis die zorgprofessionals hebben een 5 (IQR 4-6). 
64% geeft een onvoldoende.  
 
De experts werd vervolgens gevraagd:  ‘Heeft u suggesties voor het verbeteren van het  kennisniveau 
onder zorgprofessionals?’  
De meest genoemde punten zijn:  
1. Wetenschappelijk onderzoek (publicaties, congressen)  
2. Bij- nascholing (geaccrediteerde e-learning, casuïstiek op nationale bijeenkomsten)  
3. Publieke aandacht (landelijke campagne, media aandacht)  
4. Opnemen in onderwijs curricula (geneeskunde, psychologie (GZ), huisarts, fysiotherapie)  
5. Ontwikkeling van richtlijnen en protocollen  
6. Vaktijdschriften (medisch contact, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde)  
7. Expertisecentrum (goede overlegstructuur, delen ervaringskennis, meer zichtbaarheid)  
 
In de tweede ronde werden de experts gevraagd deze punten te rangschikken. ‘Waar zou voor u op 
dit moment de prioriteit liggen om het kennisniveau onder zorgprofessionals te verbeteren? Bij- 
nascholing werd daarbij het vaakst als prioriteit aangegeven (Tabel 7).  
 
Daarnaast vond 81,5% van de panelleden dat kennisbevordering zich met name moet richten op de 
zorg in de eerste lijn (bv huisarts, fysiotherapeut), waarbij tegelijkertijd ook de complexiteit daarvan 
wordt aangegeven.  
 
Geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden: 
 “Herkenning van het ziektebeeld in de eerste lijn is cruciaal om de patiënt vervolgens de juiste zorg te kunnen 
geven.” 
“Het vroeg herkennen van Q-koorts is in de eerste lijn het centrale issue; en die vroege herkenning is moeilijk.” 
“Het begrip en herkenning is essentieel voor patiënten en daarin spelen huisartsen de belangrijkste rol.” 
“Zij signaleren als eerste de problemen bij de patiënten, dus als het daar al opgepikt kan worden, dan kunnen 
de patiënten beter doorverwezen worden naar bijvoorbeeld een expertisecentrum Q-koorts of NKCV.” 
 “In zekere zin wel , maar de vraag is of het gaat werken,  een huisartsen praktijk in hoog risicogebied heeft 
slechts een paar Q-koorts patiënten, dus heel veel nascholing voor een klein probleem. ik zou kiezen voor 
kenniscentra in combinatie met nascholing voor huisartsen over hoe en wanneer te verwijzen.” 
 “Het komt te weinig voor om de eerste lijn hierin uitgebreid te scholen. Voor de eerste lijn is van belang dat er 
'awareness' is, en duidelijkheid over waar naar toe verwezen kan worden.” 
“Veel patiënten met (onbegrepen) Q-koorts gerelateerde klachten zullen eerst bij deze zorgprofessionals 
terechtkomen. Als zij tijdig behandelen/doorsturen waar nodig dan zou dat de zorg voor Q-koorts patiënten 
kunnen bevorderen.” 
“Het zit hem in het met name in herkenning in de huisartsenpraktijk, die kan beter, maar herkenning van 
chronische Q koorts zit vooral bij vaatchirurgen en cardiologen, die zou je beter kunnen bijscholen.” 
“Kennis is ook hard nodig bij UWV-artsen en bij bedrijfsartsen die Q koorts patiënten begeleiden.” 
“Veel patiënten met (onbegrepen) Q-koorts gerelateerde klachten zullen eerst bij deze zorgprofessionals 
terechtkomen. Als zij tijdig behandelen/doorsturen waar nodig dan zou dat de zorg voor Q-koorts patiënten 
kunnen bevorderen.”  
“In de eerste lijnszorg is verbetering nodig (via LHV of NHG)- voor begrip van veel mensen met QVS- tegen de 
achtergrond van het feit dat er nog geen genezing mogelijk is. In de tweede lijn evenzeer (cardiologen, 
vaatchirurgen), - vooral rond hart- en vaatziekten en de invloed van de Coxiella Burnetii  daarop- gevaren van 
deze bacterie voor mensen met verminderde weerstand. Bij verzekeringsartsen- algemene kennis rond QVS - 
meer kennis van CGT en mogelijke gevolgen voor QVS-patiënten. Algemeen waar wetenschap over Q-koorts en 
gevolgen nog onvoldoende is, is onderzoek aangewezen.”  
 



29 
 

‘Bij-nascholing (geaccrediteerde e-learning, casuïstiek op nationale bijeenkomsten)’ wordt het vaakst 

genoemd als prioriteit. Dit punt heeft de laagste score (2,4) en wordt in 76,1% genoemd in de top 3 

van prioriteiten(zie Tabel 7). 

‘Ontwikkeling van richtlijnen en protocollen’ komt op de tweede plek en als derde volgt 
‘Expertisecentrum (goede overlegstructuur, delen ervaringskennis, meer zichtbaarheid)’  

 
 
 

 

 

 

 

Tabel 7 Rangschikking score (1-7) per knelpunt gegeven door het expertpanel en percentage genoemd in top 3 

Daarna werd de experts gevraagd om voor hun twee belangrijkste prioriteiten een suggestie te geven 
voor de praktische uitvoer. Hieronder worden een aantal suggesties beschreven, die de experts 
deden voor de drie belangrijkste prioriteiten. 
 

(1) Bij-nascholing  
‘Nascholing opnemen in regionale netwerken of ingebed met andere zoönosen/infectieziekten als Lyme.’  
‘Bij- en nascholing voor huisartsen, internisten en vaatchirurgen zo laagdrempelig mogelijk, dus kort en bondige 
nascholing in ook kleine ziekenhuizen om zo veel mogelijk specialisten te kunnen bereiken.’ 
‘Gestructureerd aandacht  voor nascholing infectie  in het algemeen.’  
‘Nascholing zoönose en parasitaire infectieziekten, breder inbedden.’ 
‘Via specialistische en huisartsverenigingen.’  
‘Regionaal, uitleg over richtlijnen en onderwijs huisartsen.’ 
‘E-learning ontwikkelen over medische en sociale gevolgen van chronische vorm van Q-koorts.’ 
 

(2) De ontwikkeling van richtlijnen en protocollen 
‘Vooral vanuit (en met) de verschillende beroepsgroepen zelf.’  
‘Vanuit één centraal punt, dus het expertisecentrum, wellicht in aansluiting bij andere expertisecentra/zoönose.’  
’Op web toegankelijk protocol geeft een handvat waar op terug te vallen.’  
‘Onderzoekers die financiering krijgen stimuleren om richtlijnen/protocollen te ontwikkelen.’  
‘In het kader van dat regionaal onderwijs: richtlijnen bespreken en finetunen.’  
‘Die zijn er grotendeels al maar updaten is zinvol. Aandachtspunt: betrek ook de problematiek rond werk en 
inkomen en de arbeidsgeneeskundige zorg bij de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen.’ 

 
(3) Expertisecentrum 
‘Academisch centrum waar professionals en patiënten terecht kunnen met vragen en voor onderzoek, bv.’ 
‘Vraagbaak voor werkers gezondheidzorg.’  
‘Klein maar fijn, als kern in een groter expertisenetwerk (van wetenschappers, professionals, patiënten en 
beleidsmakers).’ 
‘Kennisnetwerk online waarbij de nieuwste ontwikkelingen op vermeld worden, scholing aanbod etc.’  
 ‘Het expertisecentrum kan ervoor zorgen dat de alle overige activiteiten bij 1 uitgevoerd blijven worden.’  
‘Feitelijk nu al in functie van Radboud en ziekenhuis den Bosch.’  
‘Erkenning als expertisecentrum zeldzame ziekten koppelen aan financiering voor multidisciplinaire zorg.’   
‘Er moet voldoende duidelijk zijn voor huisartsen, internisten en vaatchirurgen dat bij verdenking Q-koorts 
laagdrempelig kan overlegd worden met een expertise centrum. Ook om eventuele fabels weg te nemen en 
feiten te onderstrepen.’  
‘Bekendheid expertisecentrum vergroten onder zorgprofessionals.’  
‘Radboud ziekenhuis gesponsord door overheid en zorgverzekeraars.’ 

 Score 
(1-7) 

SD N Top 3 

1 Bij- nascholing   2,4 1,4 71 76,1% 

2 Ontwikkeling van richtlijnen 
en protocollen 

3,4 1,9 70 58,6% 

3 Expertisecentrum   3,5 2,0 68 47,1% 

4 Wetenschappelijk onderzoek 4,2 2,0 68 39,7% 

5 Opnemen in onderwijs 
curricula 

4,7 1,8 68 30,9% 

6 Vaktijdschriften 4,8 1,5 67 16,4% 

7 Publieke aandacht 4,8 2,2 67 35,8% 
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Samenwerken in de zorg  

Panelleden gaven aan gemiddeld met 3 andere zorgprofessionals/organisaties samen te werken. De 
huisarts, Q-support en het Radboud Q-koorts Expertise Centrum werden het meest genoemd. De 
samenwerking in het algemeen beoordeelden de leden van het expertpanel met een 7 (IQR 6-8). 1 
op de 5 (20,7%) leden vond de samenwerking onvoldoende. Huisartsen zijn minder tevreden over de 
samenwerking dan bijvoorbeeld medisch specialisten. In een toelichting geven sommige leden 
aanvullend uitleg over dit cijfer: 
‘Er is te weinig structureel overleg’ 
‘De zorg is versnipperd, iedereen werkt op z’n eigen eilandje’  
‘Er is een te hoge drempel om contact met elkaar te zoeken om te overleggen of kennis te delen’  
‘Er is geen overzicht wie waar zit met kennis.’  
‘Onvoldoende afstemming en communicatie tussen zorgverleners’  
‘Duidelijke uitleg aan patiënt en huisarts na terugverwijzing naar 1e lijn ontbreekt.’ 
‘In ons eigen ziekenhuis veel bewustzijn over Q-koorts en dus laagdrempelig diagnostiek en overleg, 
laagdrempelig overleg met expertise centrum.’ 
‘De kenniscentra (Radboud, Chronische vermoeidheid) zijn van grote waarde- de rol van de actieve huisartsen 
en ziekenhuizen in de getroffen gebieden.’ 
 

Vervolgens werd in de tweede ronde gevraagd ‘Welke samenwerkingen zou u verbeterd willen zien 
in de zorg voor Q-koorts patiënten? Kies twee antwoorden.’  

Tabel 8 aantal experts (%) dat kiest voor verbetering van deze samenwerking 

(1) de eerste (o.a. huisarts, fysiotherapeut) en de tweede lijn (specialist): 
 ‘Niemand weet echt wat de ander aan het doen is en welke mogelijkheden afzonderlijke disciplines hebben.’ 

“Laagdrempelige mogelijkheden om interactief te communiceren.’ 
‘Laagdrempelig overleg, nascholing met Q-koortsavonden om problematiek te bespreken tussen de lijnen.’ 
‘Kennisnetwerk zorgprofessionals zoals Parkinsonnet.’ 
‘Eventueel specialistisch verpleegkundige die makkelijk benaderbaar is voor deze afstemming.’ 
 

(2) de medische zorg en zorg op het gebied van arbeid (bedrijfsarts, keurende instanties): 
‘Verplicht overleg met expertisecentrum/ behandelend specialist door verzekerings- en bedrijfsartsen.’ 
‘Met name de zorg op het gebied van arbeid wordt door patiënten als frustrerend ervaren. Proces is niet helder 
en wordt vaak gewijzigd, niet up-to-date en ik hoor regelmatig dat verschillende artsen/personen in de zorg op 
het gebied van arbeid elkaar tegenspreken.’ 
‘Mensen worden vaak beter ingeschat dan ze daadwerkelijk nog kunnen functioneren op de werkvloer, beter 
inzicht geven bij bedrijfsarts tav beperkingen.’ 

De samenwerking tussen:  
 

N=67  

de eerste (o.a. huisarts, fysiotherapeut) en de tweede lijn (specialist) 28 41,8% 

de medische zorg en zorg op het gebied van arbeid (bedrijfsarts, keurende instanties) 24 35,8% 

de eerste lijn en expertisecentra 14 20,9% 

zorgprofessionals in de eerste lijn 9 13,4% 

paramedici (o.a. ergotherapie, fysiotherapie, psychologie, GGZ) 9 13,4% 

de medische zorg en zorgverzekeraars 8 11,9% 

zorgprofessionals in de tweede lijn (medisch specialisten) 6 9,0% 

de medische zorg en de overheid 6 9,0% 

de medische zorg en de nulde lijn (GGD en preventiemedewerkers) 4 5,9% 

de tweede lijn en expertisecentra 3 4,5% 

niet-medische organisaties 3 4,5% 

de medische zorg en paramedici 3 4,5% 

de medische zorg en beleidmakers /koepel- en netwerkorganisaties 3 4,5% 
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‘Meewerken aan richtlijnen tav. arbeidsmogelijkheden en recht op WIA.’ 
‘Meer uitwisseling en overleg, vooral ook vanuit de keurende instanties.’ 
‘Het inzetten van een gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts) in de curatieve setting, die 
zorgdraagt voor aan dacht voor arbeid in de behandeling (arbeid als behandeldoel en medicijn) en voor het 
sluiten van de keten vanuit de behandeling, revalidatie naar de werkvloer.’ 
‘E-learning gezamenlijk, expertisecentrum arbeid en chronische vermoeidheid.’ 
 

(3) de eerste lijn en expertisecentra: 
‘Wetenschappelijke kennis (ervaringen) overbrengen op eerste lijn.’ 
‘Website met inlogcodes.’ 
‘Via netwerkconstructie.’ 
‘Door richtlijnen. Expertise centra kan actief 1e lijn adviseren rondom de zorg voor individu met Q-koorts 
beter bewustzijn bij huisartsen over het bestaan van deze centra.’ 

Vergoeding van de zorg 

Ook de vergoeding van de zorg wordt genoemd als belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen 
leveren.   
 
Op de vraag ‘Kunt u aangeven hoe de financiering voor patiënten met Q-koorts volgens u het beste 
kan worden geregeld? (voor zowel patiënten met chronische Q-koorts als QVS)’, antwoorden de 
meeste experts dat dit geregeld moet zijn via het basispakket van de zorgverzekeraars.  
 
Geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden: 
‘Volledige vergoeding in het basispakket. Met name zaken als revalidatie en cognitieve gedragstherapie 
opnemen in de vergoeding van de verzekeraar. Tevens erkenning door bedrijfsartsen en dus gemakkelijker 
erkenning van arbeidsongeschiktheid.’ 
 ‘Via basispakket zorgverzekeraar incl. fysio toevoegen lijst Borst.’  
‘Bij voorkeur wordt de zorg hiervoor opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekering.’  
‘Via de reguliere kanalen, dus basisverzekering en/of aanvullende verzekering.’  
‘Net zo als ieder andere ziekte via de ziektekostenverzekering/behandelindicatie. tav werk vergoeding vanuit de 
verzekeraar (UWV) of werkgever. Ik zie geen uitzondering op de regel met andere chronische zieken.’  
‘In principe gewoon volgens het normale vergoedingssysteem, waarbij ook revalidatietrajecten voor QVS 
vergoed moeten worden.’  
‘Kleine bijdrage/ vergoeding vanuit de zorgverzekeraar voor een gesuperviseerd beweegtraject van een 
bepaalde tijd. Eigen bijdrage van de patiënt voor continueren bewegen voor onbepaalde tijd.’  
‘Mogelijk kan er een DBC code komen.’  
‘Moet een diagnose code voor komen, waardoor een diagnose gegeven kan worden.’ 
Het geld hiervoor kan beschikbaar worden gesteld via de zorgverzekeraar of via de gemeenten. Dit hangt er ook 
vanaf wat het type ondersteuning is.’  
‘Chronische Q-koorts zoals hiv of tuberculose wordt betaald. QVS is een lastiger probleem, ik denk dat dit ook 
niet Q-koorts specifiek is, er bestaat ook chronische vermoeidheid na een EBV infectie.  
‘Er moeten een standaard komen voor chronische vermoeidheid ongeacht de mogelijke oorzaak.’  
‘Geen aparte regelingen, moet in reguliere verzekeringspakket vallen.’  
Chronische Q- koorts via verzekering, dat loopt dacht ik goed. Lastig voor QVS omdat er geen effectieve 
behandeling is.’ 
‘Via werkgevers, via UWV etc. In principe is dit goed geregeld, mits mensen op tijd naar een(re-integratiebureau 
doorverwezen worden. Dus als ze nog in loondienst zijn of als ze een UWV-uitkering hebben. Probleem is soms 
dat mensen zelf minder uren gaan werken om het vol te kunnen houden. En daarmee hun recht op een uitkering 
verliezen als ze toch uitvallen.’ 
‘Ziektekosten verzekering voor algemene vergoeding werkgever voor begeleiding tijdens arbeidsproces.’  
‘Wanneer gekeken wordt naar ergotherapie is de vergoeding vanuit de basisverzekering 10uur. (mogelijk wel 
eigen risico. M.i. is deze vergoeding voldoende) Echter is het lastiger om een Multi/interdisciplinair traject op te 
zetten. Dit zou beter mogelijk moeten zijn.’  
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De optimale zorg, multidisciplinaire zorg 

Panelleden werd gevraagd de zorg voor patiënten met Q-koorts in het algemeen een cijfer te geven. 
Een derde (34,7%) van de experts gaf een onvoldoende aan de zorg (N = 72). 
 
‘Hoe beoordeelt u nu de zorg voor patiënten met Q-koorts in het algemeen?  
(1=heel erg slecht; 10=heel erg goed)’ 

 

Figuur 13 Beoordeling (1-10) van de zorg voor patiënten met Q-koorts in aantallen 
 
Een zeer groot deel van de panelleden (75%) antwoordde in de eerste ronde op de vraag ‘Hoe ziet de 
optimale zorg voor patiënten met Q-koorts er volgens u uit?’ dat een multidisciplinaire aanpak 
noodzakelijk is. Vervolgens werd nagegaan wie betrokken zouden moeten zijn bij een dergelijke 
multidisciplinaire aanpak , hoe deze eruit zou kunnen zien, en wie de regie zou moeten hebben. 
 
Experts kregen een lijst met 28 zorgprofessionals/organisaties en werden gevraagd welke in ieder 
geval betrokken zouden moeten zijn bij een multidisciplinaire aanpak voor de zorg voor patiënten 
met chronische Q-koorts, en QVS.  
 
Diegenen die door meer dan de helft van de experts genoemd werden voor chronische Q-koorts zijn: 
huisarts (77%), bedrijfsarts (67%), internist (65%), Radboud Q-koorts Expertise Centrum (59%) en 
cardioloog (51%).  
 
Diegenen die door meer dan de helft van de experts genoemd werden voor QVS zijn: huisarts (87%), 
bedrijfsarts (74%), psycholoog (71%), fysiotherapeut (68%), Radboud Q-koorts Expertise Centrum 
(61%), Q-support (53%) en arbeidsdeskundige (50%).  
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Achtereenvolgens werd gevraagd ‘Heeft u een idee hoe een dergelijke multidisciplinaire aanpak voor 
de chronische Q-koorts patiënt eruit zou moeten zien?’ 
 
Geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden: 
‘Stepped care; aanvankelijk gericht op adequate diagnostiek, later op therapeutische mogelijkheden.’ 
‘Regionaal overleg waarin behandelaren voorleggen welke uitdagingen zij hebben bij specifieke 
casussen.’ 
‘Periodiek declarabel multidisciplinair overleg.’  
‘Internist-infectioloog is hoofdbehandelaar, patiënt wordt regionaal besproken met Radboud en 
andere Q-koorts behandelaren, cardiologen etc.’ 
Een richtlijn waarbij je belangrijkste disciplines rondom vraagstukken beschrijft. Vervolgens in de 
praktijk, hoe weerbarstig ook, kijken of er netwerken op gezet kunnen worden.’ 
‘De internist-infectioloog is de coördinator in dit proces, die verwijst naar chirurg/cardioloog en 
coördineert dat deze specialisten samen werken. De microbioloog heeft een adviserende rol met 
name in de diagnostiek en behandeling. De bedrijfsarts is van belang voor de patiënt, om hem te 
begeleiden in het arbeidsproces. 
‘In het ziekenhuis, periodieke bespreking waarbij zo nodig huisarts ook welkom is aan te schuiven, 
dan bij voorkeur in aanwezigheid van collega internist uit Radboud.’ 

 
En beantwoordde zij de volgende vraag ‘’ Wie zou volgens u de regie moeten hebben voor de zorg 
van patiënten met chronische Q-koorts?’  
46,6% medisch specialist of expertisecentrum, daarnaast werden genoemd huisarts (29,3%), Q-
support (1,7%), de patiënt zelf (8,6%), situatie afhankelijk (13,8%). 

 
En een aantal voorbeelden genoemd voor de QVS patiënt: 
‘Kleine regionale multidisciplinaire groepjes, ad hoc op te zetten vanuit een gemaakte sociale kaart 
van professionals die in principe bereid zijn mee te doen.’ 
‘Ja, binnen het Radboudumc is daarvoor een model ontwikkelt en zijn daar meerdere poli's (incl. 
netwerk) op ingericht. Bv Parkinsoncentrum/Parcnet; Young Stroke-poli; AYA- en LATER-poli. Vast 
element is de verpleegkundig specialist als spil en de toevoeging van een arbeidsgeneeskundige 
(=gespecialiseerde bedrijfsarts) in het team.  
‘In samenspraak met huisarts: revalidatietraject en psychologische ondersteuning.’ 
‘Diagnose stellen in 2e lijn op verzoek van huisarts. Bij bevestigde diagnose patiënt via huisarts laten 
verwijzen naar betrokken zorgprofessionals en huisarts als coördinator/aanspreekpunt aanwijzen. 
analoog aan de zorg voor andere ernstige SOLK, dus deels fysieke deels psychologische aanpak met 
aandacht voor werk.’ 
 ‘Inschakelen van zorgverleners door centrale coördinator, terugkoppeling waar nodig 
individueel; afhankelijk van de hulpvraag van elke QVS-patiënt.’ 
‘Iemand (m.i Q-support) moet een multidisciplinair overleg faciliteren (hoeft niet fysiek maar maak 
gebruik van de moderne communicatie mogelijkheden). Probeer korte lijnen te hanteren en de 
belasting voor de zorg professionals te minimaliseren.’ 
‘Multidisciplinaire revalidatie behandeling met revalidatiearts, psycholoog, ergotherapeut en 
maatschappelijk werker.’  
 
Wie zou volgens u de regie moeten hebben voor de zorg van patiënten met QVS?  
50,0% noemde de huisarts, daarnaast werden genoemd expertisecentrum of medisch specialist 
(4,8%), psycholoog (8,1%), Q-support (4,8%), de patiënt zelf (16,1%), situatie afhankelijk (16,1%). 
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Q-koorts expert meeting 

Juni 2019 werd als laatste onderdeel van de Delphi-studie een expertmeeting georganiseerd met 16 

experts van het Q-koorts panel om de verkregen resultaten verder te bespreken en te komen tot 

concrete aanbevelingen.  

Tijdens de expert meeting werd openhartig gesproken over de zaken die patiënt en zorgverlener 

bezig houden op het gebied van Q-koorts. Zorgverleners, zowel vanuit diagnostiek, eerste en tweede 

lijn zien een grillig, mysterieus beeld, en patiënten die begrepen willen worden, moeten werken aan 

herstel terwijl ze misschien niet meer beter worden. Verwachtingen spelen hierbij een grote rol. 

Sommige groepen kunnen zich richten op wat nog wel kan en kunnen met relatief weinig 

ondersteuning door, een andere groep heeft regelmatig zorg nodig. Voor zorgverleners is het gebrek 

aan evidence over de beste behandelingen een extra complicatie bij het behandelen en begeleiden 

van de patiënt. En daarnaast spelen gevoeligheden rond het krijgen van een diagnose Q koorts, zeker 

binnen de huidige maatschappelijke en politieke context ook een rol binnen de relatie tussen 

zorgverlener en patiënt. Voldoende ruimte voor de emoties, en een gids die je door het 

zorglandschap heen loodst worden als belangrijk beschouwd. Het ontbreken van evidence is een 

terugkerend thema. De experts stelden dat er een afgebakende wetenschapsagenda voor chronische 

Q-koorts en QVS zou moeten komen. Meer kennis over de werkingsmechanismes en behandelingen, 

naast het structureel blijven handhaven van al bestaande initiatieven zoals de landelijke chronische 

Q-koorts database zijn essentieel.  

Bij de zorg voor Q-koorts patiënten werden een aantal generieke hiaten in de zorg geuit, vooral op 

het gebied van het chronisch ziek zijn. Begeleiding vs. behandeling; aandacht voor de mensen vs. 

aandacht voor de aandoening, en conform de visie van positieve gezondheid het bekijken van het 

brede palet aan factoren die spelen binnen een leven van de patiënt, en samen werken aan de 

mogelijkheden die er zijn voor het individu. In algemene zin de shift van what’s the matter, naar 

what matters to you. Deze zaken moeten ook voldoende aandacht krijgen in de basisopleidingen. Een 

aantal van deze zaken spelen ook in bredere zin bij andere doorgelopen infecties, en in de 

expertmeeting werd ook gepleit voor het bundelen van de krachten, het zoeken naar patronen bij 

ander postinfectieuze problematiek. Wellicht dat expertise vanuit andere infecties de behandeling 

van Q-koorts patiënten kan ondersteunen, en andersom. Er was behoorlijke consensus dat er een 

specifiek expertise centrum/groep zou moeten zijn voor chronische Q-koorts en een voor QVS. Er lijkt 

nog te weinig aandacht te zijn voor de grilligheid van QVS en waar er al een solide basis is voor een 

expertise centrum chronische Q koorts, is dat er minder voor QVS.  

Twee gebieden werden verder uitgewerkt: samenwerking in de zorg en kennis. Op het gebied van 

samenwerking werd gesteld dat er bij iedere patiënt in kaart moet worden gebracht (volgens model 

positieve gezondheid) op welke punten er voor die patiënt winst te behalen valt, en aan welke 

punten de patiënt wil en kan werken. Dit is belangrijke input voor een twee stap: een MDO met de 

zorgprofessionals die betrokken zullen zijn bij deze patiënt. Regie is essentieel, deels bij de patiënt en 

deels (of waar nodig) bij een casemanager. Een dergelijk model is uiteraard ook bruikbaar bij vele 

andere groepen patiënten, maar juist ook bij Q-koorts patiënten zou het positief werken. 

Op het gebied van kennis werd vooral gesteld dat niet elke zorgverlener alle ins en outs van de 

verschillende behandelingen moet hebben. Gecentraliseerde kennis, en een heldere route ernaar toe 

zijn hierin veel belangrijker. Er is tevens behoefte aan herkenbare zorgverleners met als 

aandachtsgebied Q- koorts, bijvoorbeeld te vinden via een online platform. Het opgestarte Q-koorts 

netwerk lijkt het een uitstekende basis voor.   
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Discussie  
De lange termijn gevolgen van Q-koorts zijn groot. Tien jaar na de epidemie geven nagenoeg alle 

patiënten aan niet meer hetzelfde te zijn. 87,1% ervaart momenteel nog steeds zeer ernstige 

vermoeidheidsklachten. Ook kampen zij met geheugen- en concentratieproblemen, lichamelijke 

uitputting en spier- en gewrichtspijn. Hart- en vaatklachten spelen met name bij patiënten met 

chronische Q-koorts een belangrijke rol. Patiënten met QVS rapporteren de meeste klachten. Echter 

is het algemene patroon van klachten dat op de voorgrond staat zeer overeenkomstig tussen de 

groepen (chronische Q-koorts, QVS en doorgemaakt Q-koorts). Patiënten beoordelen hun huidige 

gezondheidstoestand met een 47,2, terwijl gezonde leeftijdsgenoten (55-64 jaar) dit doen met een 

80,7, waarbij 100 staat voor de beste gezondheid die iemand zich kan voorstellen. Op het gebied van 

participatie geeft drie kwart van de patiënten aan problemen te ondervinden met sporten en 65,3% 

tijdens het uitvoeren van hun hobby’s. Ook ervaart 40,6%  problemen met de rol binnen het gezin 

en/of gezinsactiviteiten. Ruim een derde van de patiënten (38,7%) stopte volledig met werken 

vanwege Q-koorts tien jaar na de Q-koortsinfectie. Een kwart van de patiënten geeft aan via het 

UWV een uitkering te krijgen. Patiënten die wel bleven werken, deden dat nog maar voor de helft 

van het aantal uren van wat zij deden voordat zij ziek werden door Q-koorts. Kortom, de impact van 

Q-koorts op gezondheid, participatie en arbeid is enorm. 

Deze gegevens bevestigen het beeld dat naar voren komt uit eerder Nederlands onderzoek naar de 
lange termijn gevolgen van chronische Q-koorts en QVS (6;8;9). Een recent onderzoek van Reukers et 
al. (8) beschrijft dat vijf tot negen jaar na de besmetting patiënten een verminderde kwaliteit van 
leven hebben in vergelijking met de algemene Nederlandse populatie. Ook geven zij aan zich ernstig 
beperkt te voelen bij normale sociale activiteiten.  De mate van vermoeidheid heeft hier de meeste 
invloed op. Patiënten die het meest vermoeid zijn ervaren ook de slechtste kwaliteit van leven en 
veel belemmeringen bij sociale activiteiten. Van Loenhout et al. (9) deed onderzoek 2 tot 4 jaar na de 
besmetting en vond dat 1 op de 3 patiënten nog kampt met ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast 
was meer dan de helft van de patiënten met QVS 4 jaar na de Q-koortsinfectie gedeeltelijk of geheel 
arbeidsongeschikt. In de algemene populatie is dit minder dan 8% (13). Patiënten met betaald werk 
gaven aan dat zij steeds minder uren zijn gaan werken, dat ze minder goed in staat zijn het werk uit 
te voeren en dat ze meer hersteltijd nodig hebben na een dag werken dan de algemene bevolking. 
 

Q-koorts beperkt zich dus niet alleen tot lichamelijke gevolgen, maar heeft ook verstrekkende 
gevolgen op sociaal en maatschappelijk vlak. Daardoor hebben patiënten  behoefte aan 
gespecialiseerde hulp. Echter blijkt in de praktijk dat de reguliere zorg en andere instanties veelal niet 
bekend zijn met deze gevolgen van chronische Q-koorts en QVS. Hierdoor krijgen patiënten niet de 
zorg en ondersteuning die nodig is. Dit onderzoek had als doel om de zorg en ondersteuning voor Q-
koorts patiënten te verbeteren door meer inzicht te verkrijgen in barrières van zorgprofessionals en 
patiënten en het versterken van verbindingen tussen verschillende disciplines en domeinen, 
waardoor de integrale aanpak van Q-koorts patiënten en zorg op maat verankerd wordt in de zorg.  
 

Daarbij werden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
o Welke zorg wordt geleverd, wat is het aanbod en waar zitten nu de knelpunten in zorg? 
o Wat is het kennisniveau van zorgprofessionals over Q-koorts? 
o Welke barrières worden ervaren door zorgprofessionals in algemeen en t.a.v. samenwerking op de 
verschillende domeinen (gezondheid, arbeid, sociaal) in het bijzonder? Welke kansen liggen er? 
o In welke mate worden beschikbare evidence-based interventies aangeboden? Wat zijn redenen 
waarom geen gebruik wordt gemaakt van de beschikbare interventie? 
o Hoe moet zorg idealiter vanuit het oogpunt van zorgverlener worden aangeboden, en welke 
professionals/organisaties zijn betrokken? 
o Wat hebben professionals nodig om goede begeleiding en zorg te kunnen leveren aan Q-koorts 
patiënten? 
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Welke zorg wordt geleverd, wat is het aanbod en waar zitten nu de knelpunten in zorg? 
In het vragenlijstonderzoek konden patiënten aangeven met welke zorgverleners zij contact hadden 
sinds het doormaken van de Q-koortsinfectie. Zorgverleners die het meeste werden bezocht waren 
de huisarts, fysiotherapeut en internist. Andere medische specialisten (cardioloog, longarts), de 
bedrijfsarts en de psycholoog werden ook vaak bezocht. Gemiddeld bezochten patiënten 6 
zorgverleners in de afgelopen jaren. Patiënten met QVS bezochten over het algemeen significant 
meer zorgverleners dan patiënten met chronische Q-koorts en doorgemaakte Q-koorts. Patiënten 
met chronische Q-koorts bezochten vaker een medisch specialist zoals de internist, cardioloog, of 
chirurg. QVS Patiënten bezochten vaker de psycholoog, maatschappelijk werk, alternatieve genezer 
en bedrijfs-/verzekeringsarts. Patiënten met doorgemaakte Q-koorts kwamen met name bij de 
huisarts. 

Vervolgens werd gevraagd naar de zorgverlener die het minst en het meest had bijgedragen 
aan het zorgproces. De huisarts en internist werden het vaakst genoemd voor de meeste bijdrage. De 
bedrijfsarts en verzekeringsarts werden het vaakst genoemd in relatie tot de minste bijdrage. Verder 
is opvallend dat de huisarts even vaak werd genoemd met de meeste en minste bijdrage.  
Ook werd inzicht verkregen van welke begeleiding of behandeling patiënten gebruik maakten naast 
de reguliere medische zorg. 1 op de 5 patiënten gaf aan hier helemaal geen gebruik van te maken. 
Een kwart van de patiënten, die wel aanvullende begeleiding kregen had 5 of meer soorten van 
begeleiding of behandeling gehad.  Patiënten waren met name tevreden over de begeleiding vanuit 
Q-support o.a.  de groepstrainingen, medisch adviseur, procesregisseur en arbeidsdeskundige. In het 
algemeen waren zij niet zo tevreden over de zorg. Drie kwart gaf een onvoldoende aan de zorg. Veel 
voorkomende thema’s die worden genoemd zijn: te weinig kennis over Q-koorts; geen begrip of 
erkenning; geen of heel weinig zorg of deze komt vaak te laat; je bent op jezelf aangewezen en wordt 
aan je lot over gelaten. De twee belangrijkste punten die werden genoemd ter verbetering van de 
zorg waren meer erkenning voor de ziekte en meer kennis/awareness van Q-koorts bij professionals.  
 
Wat is het kennisniveau van zorgprofessionals over Q-koorts? 
Het geringe kennisniveau van de zorgprofessional over Q-koorts is het belangrijkst ervaren knelpunt 
in de zorg van zowel de patiënt als de professional. In de Delphi-studie beoordeelde 64% van de 
leden het Q-koorts expertpanel de kennis van zorgprofessionals in Nederland over Q-koorts als 
onvoldoende. ‘Q-koorts is voor vele zorgprofessionals een onbekende ziekte en wordt vaak niet, of 
pas laat herkend.’ Kennisbevordering zou zich volgens de experts met name moeten richten op de 
zorg in de eerste lijn.  Het begrip en de herkenning van het ziektebeeld in de eerste lijn is cruciaal om 
de patiënt vervolgens de juiste zorg te kunnen bieden. De focus in de eerste lijn moet liggen op  
'awareness' of bewustwording en verwijsmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt daarvan ook de 
complexiteit aangegeven. De epidemie is voorbij en er doen zich nauwelijks actuele gevallen voor, 
met name kennis over de lange termijn gevolgen en mogelijke behandelingen daarvoor zouden 
beschikbaar moeten zijn. Dit zou volgens experts vanuit één centraal punt, een expertisecentrum, 
moeten worden gefaciliteerd. Wellicht breder ingebed in een nascholing zoönose en parasitaire 
infectieziekten. Tijdens de expertmeeting werd ook gepleit voor het bundelen van krachten, en het 
zoeken naar overeenkomstige patronen bij andere postinfectieuze problematiek, vooral betreft QVS.  
 
Welke barrières worden ervaren door zorgprofessionals? 
Naast het gebrek aan kennis wordt beperkt wetenschappelijk bewijs van effectieve behandelingen 
genoemd als barrière of knelpunt in de zorg. ‘Er is weinig goed kwalitatief onderzoek naar de 
optimale diagnostiek en behandeling van chronische Q-koorts en QVS. Dat draagt niet bij aan de 
begeleiding van deze patiënten. Meer inzicht in hoe patiënten te diagnosticeren, behandelen en 
begeleiden is daarom van groot belang.’ Tijdens de expertmeeting werd over dit thema ook verder 
gesproken. De experts stelden dat er een afgebakende wetenschapsagenda voor chronische Q-koorts 
en QVS zou moeten komen. Meer kennis over de werkingsmechanismes en behandelingen, naast het 
structureel blijven handhaven van bestaande initiatieven zoals de landelijke Q-koorts database zijn 
essentieel.  
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Ten aanzien van samenwerking beoordelen de experts deze in het algemeen met een 7. Eén op de 5 
professionals vindt de samenwerking onvoldoende. Weinig structureel overleg, het werken op 
eilandjes, weinig afstemming en informatieoverdracht worden genoemd als thema’s waar men tegen 
aan loopt. Experts die de samenwerking positief beoordelen geven aan laagdrempelig onderling 
overleg te hebben, en korte lijntjes te hebben met het expertisecentrum hebben. Dit zijn met name 
medisch specialisten. Als vervolgens gevraagd wordt naar welke samenwerking verbeterd zou 
moeten worden staat de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn op de eerste plek. De 
samenwerking tussen de medische zorg en zorg op het gebied van arbeid (bedrijfsarts, keurende 
instanties) wordt ook veelvuldig genoemd. Als derde volgt de samenwerking tussen de eerste lijn en 
expertisecentra. Meer zichtbaarheid van een kenniscentrum en duidelijkheid over waar kennis te 
vinden is, met name voor zorgprofessionals niet werkzaam in een ziekenhuis, zijn belangrijke 
terugkerend onderwerpen.  
 
In welke mate worden beschikbare evidence-based interventies aangeboden?  
Evidence-based interventies voor chronische Q-koorts en QVS zijn er tot op heden niet. Een studie 
van Keijmel et al. (14) toont na een half jaar het effect aan van cognitieve gedragstherapie (CGT) voor 
vermindering van vermoeidheid voor QVS patiënten. Echter in een recentere publicatie van diezelfde 
groep is dit effect na een jaar verdwenen (15). In de hernieuwde multidisciplinaire LCI-richtlijn voor 
QVS zal CGT nog wel worden aanbevolen, aangezien de behandeling voor een deel van de patiënten 
een significante verbetering van klachten biedt. Antibiotische behandeling van QVS-patiënten is niet 
zinvol (14). De aangewezen behandeling voor bewezen chronische Q-koorts is momenteel een 
combinatie van antibiotica gedurende minimaal 18 maanden (16). De kwaliteit van de 
wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is echter laag. De auteurs stellen dan ook dat chronische 
Q-koorts een moeilijk ziektebeeld is in meerdere opzichten. De diagnose is vaak niet eenduidig, de 
behandeling is langdurig en toxisch en er is geen ondubbelzinnig diagnosticum voor de monitoring 
van het ziektebeloop. 
 
Wat hebben professionals nodig om goede begeleiding en zorg te kunnen leveren?  
De meest optimale zorg voor patiënten met chronische Q-koorts en QVS zou multidisciplinair moeten 
zijn, waarbij in ieder geval een huisarts, een bedrijfsarts en Radboud Q-koorts Expertise Centrum 
betrokken zouden moeten zijn. In de zorg voor QVS patiënten zouden ook een fysiotherapeut en 
psycholoog betrokken moeten worden. De huisarts heeft de regie in het zorgproces voor QVS, samen 
met de patiënt. In de zorg voor chronische Q-koorts moeten ook een aantal medisch specialisten 
betrokken zijn. Een expert opinion: ‘De internist-infectioloog is de coördinator in dit proces, die 
verwijst naar chirurg/cardioloog en coördineert dat deze specialisten samen werken. De microbioloog 
heeft een adviserende rol met name in de diagnostiek en behandeling. De bedrijfsarts is van belang 
voor de patiënt, om hem te begeleiden in het arbeidsproces.’ 
 
Belangrijke voorwaardes voor het leveren van goede zorg aan patiënten met Q-koorts zijn volgens de 
experts: voldoende kennis en up-to-date informatie over Q-koorts. Tevens wordt de (h)erkenning van 
de ziekte bij zorgprofessional vaak genoemd. Financiële vergoeding is ook van belang. Deze zou 
zowel voor chronische Q-koorts als QVS geregeld moeten zijn via de basisverzekering. Een expert 
opinion: ‘Volledige vergoeding in het basispakket. Met name zaken als revalidatie en cognitieve 
gedragstherapie opnemen voor QVS. Tevens erkenning door bedrijfsartsen en dus gemakkelijker 
erkenning van arbeidsongeschiktheid.’ 
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Conclusie  
De lange termijn gevolgen van Q-koorts op gezondheid, participatie en arbeid zijn enorm. Om de zorg 
en ondersteuning voor Q-koorts patiënten te verbeteren is herkenning en erkenning van de ziekte 
nodig. Een goed zichtbaar expertisecentrum waar toegankelijke en up-to-date informatie 
beschikbaar is en waar laagdrempelig contact mee kan worden gezocht, kan hierbij een belangrijke 
rol vervullen. Daarnaast dient samenwerking te worden versterkt met name tussen de eerste- en 
tweedelijns zorg, alsmede tussen de medische zorg en zorg op het gebied van arbeid. Het belang van 
het optimaliseren van deze laatste samenwerking wordt onderstreept door de immense gevolgen 
waar patiënten momenteel mee kampen wat betreft werk en inkomen. Structurele 
samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn zouden ook een bijdrage kunnen leveren 
aan de voorgestelde multidisciplinaire aanpak voor de zorg van patiënten met Q-koorts. Verder dient 
nader wetenschappelijk onderzoek te worden gedaan naar de werkingsmechanismes en 
behandelingen van Q-koorts, naast het structureel blijven handhaven van bestaande initiatieven 
zoals de chronische Q-koorts database.  
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Gezondheidsklachten
Patiënten met QVS en doorgemaakte Q-koorts hebben overeenkomstige klachten. Bij chronische Q-koorts spelen 
ook hart- en vaatklachten en kortademigheid een grote rol.

Zorg voor Q-koorts beter bekeken
Aanpak van chronische Q-koorts en QVS: wat is er bereikt en 
hoe kan het beter?

478
Patiënten

Onderzoek met:

94
Professionals

In Nederland was tussen 2007 en 2011 de grootste Q-koorts uitbraak ter wereld. 
Ruim 50.000 mensen raakten besmet. Naar schatting ondervindt 20% nog steeds 
lange termijn gevolgen. De optimale zorg voor deze groep is onbekend. Dit onderzoek 
brengt de geboden en gewenste zorg in kaart vanuit het oogpunt van de patiënt én 
professional.

Top 5 klachten

Chronische Q-koorts

     77%  Vermoeidheid
     73%  Lichamelijke uitputting
     64%  Hart- en vaatklachten
     64%  Kortademigheid
     62%  Concentratieproblemen
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QVS

     97%  Vermoeidheid
     88%  Concentratieproblemen
     86%  Lichamelijke uitputting
     82%  Gewrichtspijn
     79%  Geheugenproblemen

1
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Doorgemaakte Q-koorts

     86%  Vermoeidheid
     76%  Concentratieproblemen
     66%  Gewrichtspijn
     65%  Lichamelijke uitputting
     55%  Geheugenproblemen
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4
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Kwaliteit van leven (EQ-VAS)
Patiënten geven aan hoe goed of slecht hun gezondheid vandaag is op een schaal van 0 - 100.

Score patiënt
Chronische Q-koorts

Score gemiddelde
Nederlander

Score patiënt
QVS

Score patiënt
Doorgemaakte Q-koorts

54

Vermoeidheid
Patiënten ervaren ernstige vermoeidheid. 87% heeft een extreem hoge score (>35 op een schaal van 8-56).

444981

Tevredenheid met de zorg

75%

Niet
tevreden
met zorg

3,6 
QVS

5,1 
Chronische Q-koorts

3,9 
Doorgemaakte Q-koorts

Patiënten vinden dat:

Er te weinig kennis over Q-koorts is

Er geen begrip of erkenning is

Er geen/weinig zorg is of deze te laat komt

Je aan je lot wordt overgelaten

De zorg van Q-support en/of Question goed was

Cijfer patiënt zorg:

Patiënten met:
Chronische Q-koorts

68
gem. leeftijd

73%

man

44%

pensioen

57%

ziekenhuisopname

Patiënten met:
Doorgemaakte Q-koorts

56
gem. leeftijd

55%

man

8%

pensioen

20%

ziekenhuisopname

Patiënten met:
Q-koorts vermoeidheids-
syndroom (QVS)

54
gem. leeftijd

54%

vrouw

5%

pensioen

23%

ziekenhuisopname

52 282 144

Vanuit de patiënt

8

56

23 43 48

Score gemiddelde
Nederlander

Chronisch &
doorgemaakte Q-koorts

QVS

Zorgverleners
De huisarts (95%), fysiotherapeut (61%) en internist (60%) worden het meeste bezocht. Patiënten met chronische 
Q-koorts bezoeken ook vaak de cardioloog (76%) en chirurg (49%). QVS patiënten bezoeken de psycholoog (55%) 
en de bedrijfsarts (53%).

zorgverleners
gemiddeld per patiënt

6 
zorgverleners
voor 13% van de patiënten

10+ Huisarts & Internist 
hebben het meest bijgedragen
aan het zorgproces 

Verzekeringsarts
heeft het minst bijgedragen
aan het zorgproces 

De impact van Q-koorts
De gevolgen van Q-koorts op sociale participatie en arbeid zijn groot.

75%

Sport

65%

Hobby’s

41%

Gezin

Ervaart problemen: 55%
werkt nog maar
de helft van het
aantal uren wat
zij hiervoor deden

39%
is gestopt
met werken

25%
krijgt een
uitkering van
het UWV 
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2

3

4
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Om de zorg en ondersteuning voor Q-koorts 
patiënten te verbeteren is herkenning en 
erkenning van de ziekte nodig. 

Vanuit de professional

Wat kan beter?

Meer kennis
Begrip en herkenning van de 
ziekte en breder inbedden binnen 
nascholing zoönosen/
infectieziekten.

Expertisecentrum
Een centraal punt voor laag-
drempelig overleg, informatie
en doorverwijzing.

Samenwerking
Samenwerking versterken tussen 
eerste en tweede lijn zorg en 
tussen het medisch en arbeids-
domein.

Multidisciplinair
Multidisciplinaire aanpak van 
chronische Q-koorts en QVS is 
gewenst.

Onderzoek
Onderzoek naar de werkings-
mechanismes en behandeling. 
Handhaven van bestaande 
initiatieven zoals de chronische 
Q-koorts database.

Het Q-koorts expertpanel 94 Professionals

23%

Medisch
specialist

30%

Paramedicus
(fysiotherapeut,
ergotherapeut,
psycholoog) 

12%

Huisarts

7%

Bedrijfs-/
verzekeringsarts

10%

Wetenschapper

11%

Beleidsmaker

7%

Overig

Samenwerking en geboden zorg
Professionals werken gemiddeld met drie partijen samen. De meeste samenwerking is met de huisarts, Q-support en 
het Radboud Q-koorts Expertise Centrum. Met de bedrijfs-/verzekeringsartsen wordt het minst samengewerkt.

Beoordeling samenwerking door:

6,3 Huisarts 6,2 Bedrijfs-/
verzekerings-
arts

5,9 Paramedicus

20%
geeft een
onvoldoende

7
Gemiddeld geven 
de professionals 
een zeven voor
de geboden zorg

Specialistische centra en
Q-support zijn het best
geregeld in de zorg 

Gebrek aan kennis en
goede behandelingen
zijn een groot knelpunt  

Initiatief: In samenwerking met: Gefinancierd door: Design door:

Contact: s.polinder@erasmusmc.nl

7,9 Medisch
specialist
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